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DÉCADA TERCEIRA.

PROLOGO.
"ESCREVE Platáo em a feu Ti-

méo 5 contando a prática
,

que

hum Sacerdote Egypcio tinha com
Sólon fobre a antiguidade , e noticia

das coufas delia
,
que lhe diíTe o Sa-

cerdote com grande indignação : » O
» Sólon 5 Solon 5 fempre vós-outros, os

» Gregos , haveis de íer moços , e o vof-

» fo animo fempre mancebo , em o qual

» não ha conhecimento da antiguidade ^

» nem. fciencia de cans?» Nas quaes pa-

lavras quiz dizer, que todos aquelles,

que fe não davam ao conhecimento da

antiguidade das coufas ^ as quaes fe al-

cançam pela lição da Fliftoria , tinham

entendimento de meninos
,
porque co-

mo eftes confufamente recebem o obje-

fl:o de qualquer coufa que vem , e a

todo homem chamam pai ,
por não ter

rem noticia perfeita peradiftinguir qual

he o feu próprio : afll os que carecem

do conhecimento da Hiíioria eftain

TomJIL P.L ** póf-
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póftos em vida de confusão. E ainda

(como diz TuUio) pela falia diffiri-

mos dos brutos quanto ao difcurfo

do juizo : os homens
,
que totalmente

ignoram aHiftoria^ e aborrecem as le-

tras , são a elles mui conformes. Cá
nunca o feu juizo fe cftende a mais

,

que ao prefente a olhar fe lhe traz da-

mno 5 ou proveito a vida , e do enten-

dimento das outras coufas fazem pou-

ca conta , como fe nafcêram fomente

pêra contentar o corpo em feus aíFe-

ílos, e defejos. Qiiaíi como gente, que

vem a degenerar da natureza humana
^

moftrando que não ha nelles natural

defcjo de faber; o qual he tão próprio

do homem
,
(conio diz Ariftoteles, ) que

lhe vieram chamar inveftigador , e in-

ventor das coufas. Da qual proprieda-

de veio o mefmo Ariftoteles fazer hum
problema

,
perguntando : Porque os ho-

mens fe deleitavam mais em a noticia

das coufas, que fefabem per exemplo,

que per enthymemia
,
que he huma ra-

zão curta , de que os Lógicos ufam ^ a

que
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qiieTiiUio chama argumento

;,
qiiecon-^

chie em hvima fó coufa. E parece que

procede o que Ariíloteles pergunta
;

porque os exemplos tem muitas razoes ^

caufaSj e vivos feitos , cm que o en-

tendimento fe mais fatisfaz , e deleita y

que em huma fó razão fecca , e curta.

E como a Hiíloria he hum agro , e cam-

po , onde eftá femeada toda a doutrina-

Divina , Moral , Racional , e Inílru-

mental^ quem paftar o feu fruto, con-

vertello-ha em forças de entendimento ^

e memoria pêra ufó de jufta , e perfei-

ta vida 5 com qne apraz a Deos , e aos

homens
;
pêro fica aqui huma parte a

mais principal delia lição da Hiíloria ,.

que he faber eleger qual Hifioria efta .

fera pêra frutificar em proveito pró-

prio 5 e commum. Em a qual eleiçãa

parece que a gente Veneziana tem mui-

to acertado, porque aíTi pêra o gover-

no próprio , como público da pátria y

he mui dada á lição de feus próprios

Annaes , e Hiftoria , e a toda outra , de

que podem tirar exemplo pêra admi-
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niftrarem os Magiftrados , e ofEcios , de

que a lua Republica os pode prover, e

principahnente perafáberem aconfelhar

quando forem admittidos no Confelho

público j no qual fc hum homem entrar

lem doutrina daHiíloria, he como hum
mudo entre doutos oradores, ou furdo

ante a harmonia de vozes. O fruto do

qual ufo
,
que elles tem , fe vê na per-

petuidade da fua Republica ; a duração

da qual ainda não temos vifto íer con-

taminada per tantas centenas de annos

em outra Nação. E são os Italianos

geralmente tão dados á lição da hiflo-

ria ,
por caufa do governo da pátria^

pêra da conferencia do paflado ordena-

rem o prefente
,

que fe traz quaíi em
Provérbio : Italicaws fe governam pelo

pdjjaão y Hejpanhoes pelo prefente , e

os Francezes pelo que efd por vir.

Aqui 5 fc licito fora, le pudera dar hu-

ma reprehensão de penna ã noíTa HeC-

panha acerca defta parte prefente, pê-

ro como a verdade não apraz quando

loca cm culpa própria , leixemos o feii

prc'
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prefeiite, porque o futuro lhe moftrará
que tal foi. Somente hiima couíli lem-
brara efta noíFa penna , em que fique
entendido parte do que leixoii por di-
zer 3 com que íatisfaremos á obrigação
da prática fem doutrina Piatonica / (co-
mo traz Plotino em o livro de Sapiên-
cia:) que nâo convém olhar fempre as
coufas prefentes , mas a revolução que
ellas tem do pretérito pêra o futuro,
porque ofeu curfo natural he hum bem
refponder ao outro 5 e hum mal ao ou-
tro mal, por eftarem as coufas futuras
fujcitas a terem as vezes que já tive-
ram

, qualí como hum curfo circular.
E como a Hiftoria he hum efpertador
do entendimento pcra a confideraçao
deíle natural , e Chriftao curfo

, a pri-
meira liçáo

, (depois da Divina
^ que

fempre deve preceder a todas,) em que
fe devem crear aquelles

, que Deos ele-
geo pêra o governo , e adminiftração
pública, he emos Annaes, e Chronicas
de feu próprio Reyno, e pátria, e em
toda a outra efcritura

, pela qual venha

em
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em conhecimento dos homens antepaf-

fados 5 e do qne fizeram ^ e diíTeram.

Cá defta tal lição
,

por íer própria de

cala, vem elles governar, e aconfelhar

o Reyno per exemplos do mefmo Rey-

no
5

que he a revolução que diíTemos.

O qual Reyno em os negócios ^ e or-

dem do governo legue o proceíib
,
que

a Natureza leva na multiplicação das

familias; que fe o filho não tem o pa-

recer do pai 5 tem muita femelhança

com o avô, ou de algum outro paren-

te muito conjunfto , porque a Natureza

nunca pode tanto degenerar
,
que fique

em monftro fora de íiia efpecie. Aífi os

negócios , e couías ,
que íuccedem em

vida dehuniRey, íe não sao femelhan-

tes em tudo ás do paiTado , conformam*-

íe cem as dos trefpaflados de manei-

ra, que mais fe parecem noíTas coufis

prefentes com as noffas paíTadas
,

que

cem as eftranhas , e rem.otas da pátria.

Poriílb não louvam-os muito a homens,

que dam razão de toda a hiftoria Gre-

ga , e Romana j e fe lhe perguntais pe-

io
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lo Rey paíTado do Reyno , em que vi-

vem 5 não lhe fabem o nome ^ ainda que

coma os bens da Coroa
,
qne o próprio

Rey dá a feu avô. E não he muito ,

porque outro tanto fazem os taes ao

nome do primeiro infrituidor do Mor-
gado, ou Capella

,
que poffiiem , no

qual efquecimento parece que o tal

inílituidor do ívlorgado o adquirio 5 e

ajuntou per tal modo
,

que o conta

Deos cm numero daquelles per os^

quaes a Efcritura diz : E a lembrança

àelles fera deferia , c[tiafi como fe não

foram no Mundo : por fer jufta coufa

cíquecerem aquelíes
,

que por ferem

lembrados na terra , fe efquecêram do
Ceo. E ainda pêra adquirir eftes bens

da terra, a que os homens são tão fii-

jeitos , fe bem olharem o difcurfo do

Mundo, muito aproveita a lição da Hif-

toria
,

pêra virem a grande efiado de

honra 5 e fazenda , como Marco Tul-

lio, que huma das coufas, que ò poz

em a dignidade Confular
,

que era a

maior, que naquelle tempo havia, foi

ter
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ter grande conhecimento das linhagens,

famílias , das propriedades , e de outros

, negócios públicos do povo Romano,
fem as qiiacs coiiías o fcn orar fora

•mufica fem compaíTo. E nao fomente

elie, que trouxemos por exemplo, mas
grande numero de homens creou o Mun-
do

5
que por cila generalidade de noti-

cia de coufas alcançaram em fcu modo
tanto 5 como o mefmo TuUio

,
porque

nafcêram em tempo , ou terra
,
que fe

foubc aproveitar delles. Pêro aos que

faleceo alguma delias duas couías , nao

fomente perderam o premio
,
que os

outros houveram , e £cou-lhe fua mer-

cadoria em cafi fem abrir tenda; mas
ainda os direitos delia

,
que per obedi-

ência pertencem ao Senhor da terra

,

lhe foram engeitados 5 como coufi que

nao fervia ante elle. Depois defta lição

,

jque diífemos fer mui proveicofa
,
por na-

tural 5 e própria d,e cafa, deve-fe dar

efte tal Aprendiz álicao das Chronicas

dos Reynos vizinhos , com que commu-
nicam, e tcxn conferencia de negócios.,

e dç
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e de íi a toda outra hiítoria provcitoU.

Nao apontamos nas íciencias de proSf-

í;ão, porque cftas são pêra homens par-

ticulares, que as elegeram por género

de divida , as quaes requerem curro

ócio, outro juizo , e são caras de as

perder , e por iiTo os feus ProfclTores

as vendem por mui caro preço. So-

mente enculcamos lição commum a to-

da qualidade, e idade, barata em pre-

ço, leve de faber, proveitofa em ufo

,

e que ferve na paz, na guerra, no pra-

zer, no pezar, na abaftança , e necef-

íidade
,
por fer como huma medida Lés-

bia
,
que fc accommoda a tudo o que

com ella quizermos medir. Qiiem qul-

zer paíTar dos exemiplos de cafa , e dos

vizinhos , tem a Hiftoria Romana , Gre-

ga, etoda a outra, ainda que dos bár-

baros feja
,
porque não reprovamos cC

tas em mais
,
que na precedência de as

anteporem ás naturaes, e familiares de

.cafa. E porque aqui cftá hum grande

perigo, em que pode incorrer a gente

4e tenro juizo, que são os mancebos,

po-
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polo não corromperem com algum ve-

neno de damnoía lição , diremos o que

Platão diz em nome de Sócrates: Oiie

mais grave he o perigo fio aceitar da

ãifcipUna j ou lição de livros , ([ue no

comprar as cotifas do mantimento , de

que vivemos
y
porque efte da praça não

Jè leva logo no ejiomago , mas em coii-

Ja 5
que fe nellas houver algum veneno ,

não nos pode empecer ; e ainda Jobre

ijjo ternos confelho do Medico
,

que nos

enfina qiiaes podemos comer j e quaes

não , o que fe não faz na compra dos

livros. Donde vem, que primeiro lavra

a peçonha da má dourrina , e leitura

delíes no animo, que aílentamos noen-

tendimento. Por acudir ao qual damno
j

e perigo apontaremos alguns vícios , e

defeitos 5 em que cahíram alguns def-

ta lição da Hiftoria
, que íirvam ern lu-

gar de balizas áquelles, que tanto não

alcançam no ler , e no compor delia
,

pois a todos podem fervir. A primeira,

e mais principal parte da Hiftoria he a

vV^l^^^ ^^^^^ 7 ^ porém em algumas

cou-
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coiifas não ha de ler tanta
^

que fe di-

ga por ella o dito da muita jultiça
,

que fica em crueldade
,
principalmente

nas coufas , que tratam de infâmia de
alguém , ainda que verdade fejam. B
certo que nefta parte mais ganhou no
juizo de homens juilos, e doutos Tlm-
cydides , fendo Gentio , o qual contan-

do o que commetteo contra os Atheni-

enfes o Rhetor Antifonte, por reveren-

cia de tão douta pciroa , e de fer feu

meftre , calou o modo , e género de
morte, que lhe foi dada per mui infa-

me ; do que ganhou Suetonio j Paulo

Jovio em os feus elogios , que tendo

dignidade Epifcopal y defcubrio vícios

alheios , de que m^uitos não fabiam par-

te, com que infamou as almas dos de-

fimcos , de quem os elle efcreve. Cá
delles taes exemplos mais procede li^

cença de vícios, que abftinencia delles;

porque como evitara a hum homem o

Ímpeto de má inclinação, quando Sue-

tonio lhe poe exemplo de muitos cm
Principes illuftres ^ como foram os Em-
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pemdores ; e taes vicios

,
que a mefma

Natureza fecha os olhos, eíconde o rof-

to , e tapa os ouvidos por não ouvir

taes torpezas de fi. E verdadeiramente

nunca alguém efcreveo eílas abomina-

ções 5 c abufos
5
que ante meu juizo

não tenha por culpado nelles, como fe

vê nas más mulheres
, que fe gloriam

cm haver muitas, porque ficam menos

culpadas. Também calar os louvores

de alguém , ou notar fuás taxas por

ódio , ou por comprazer a outrem

,

quanta Sahiftio perdeo na primeira par-

te , tanta culpa tem António de Ne-
briíTa : na fegunda Saluftio calando na

fua hiíloria algumas coufas
,
que da-

vam louvor a Trellio
,

polo ódio que

lhe tinha
,

pofto que muitos não pôde

encubrir , em que foi louvado : e An-
tónio de NebriíTa por comprazer na

Chronica
,
que compoz d'ElRey Dom

Fernando de Caftella , diíTe taes abo-

minações d^KlRey D. Henrique , e da

Rainha D. Joanna fua mulher, que pê-

ra tão douto B^rão fora mais feguro a

íua
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Jua confciencJa, cnome por dizer, que

ditas. Epcrdoe-me a fiia alma, porque

melhor he que fique elle com cfta nota

de paixão , ou complacência ,
que taes

Príncipes infamados per fua eícritura.

E fe não fora porque nas coufas dos

Reys , e Principcs fe deve faliar com
toda reverencia, por a dignidade Real ,

que lhes Deos deo, ainda noíla penna

pudera manifeílar coufa , não de íufpei-

ta, como elle António deNebriíTa fez,

mas de teito, em cafo, que per via de

ca lamento fe moveo, em que o mefmo
Rey D. Fernando npprovou o contra-

rio do que elle diz. Qiianto a encubrir

os cafos , e infortúnios aquecidos ao

Principe, ou povo, em cujo louvor fc

efcreve, por lhe não derogar o poder,

e retorcer as coufas do tal damno em
outrem com infâmia de nome , e não

de feitos. Se na primeira TitoLivio hc

louvado na relação
,
que fez como os

Francczes tomaram Roma , na fegunda

não ganhou muito em dizer delíes,

que por caufa do vinho, que havia em
Ira-
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Itália , entraram nelia , e ifto em modo
de infâmia. Pois contar prodigios taes j

que o mefmo Tito Livio , que os cf-

creveo na fua hiíloria , os não cria , cm
o qual vicio também Cefar caíiio por

abonar feiís propoficos , ifto he tão ef-

tranbado na Hiftorla
, que melhor fof-

íre hum hyperbole, dizendo era tama-

nha a grita da gente , rugido das ar-

mas
,
quebrar das lanças

,
que chegava

o eftrondo até o Ceo. Nem menos con-

vém á fé da Hiftoria dizer
,
que dos

imigos morreram tantos mil , feridos

fcm conto , c dos noflbs mortos foram

dous, ou tresj e feridos doze. Já no-

mes torpes , cruéis , e de vitupério

,

como ufam alguns nefte noíTo tempo ^

chamando aos Reys de França , e In-

glaterra 5 o pTancez ^ o Ingrez , e per

efte modo os da parte contraria outros

taes ao Emperador, mais vituperam a

quem os diz
, que por quem fe dizem.

E quanto os taes Eícritores são taxa-

dos por notar no Príncipe defeitos ^ em
que a Natureza he culpada y e não o

' ani-^
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animo delle ; tanto louvor fe dá aquel-

]e Pintor, que tirando a ElRey Pilip-

pe pai de Alexandre per natural , to-

mou-lhe a poftura do roftro de manei-

ra
j
que lhe encubriíTe o defeito que ti-

nha
,
que era hum olho menos. E me-

lhor eftá a hum Author per efte modo
diííimular os taes defeitos, que loui-ar

os Principes de maneira
y

que vendo

elles tanta lifonjaria , façam o que fez

Alexandre ; o qual offerecendo-lhe Arif-

tobolo hum livro de muitos louvores,

deo com elle em hum rio , dizendo
^
que

defejava depois de m.orto tornar ao Mim-
do

,
pêra ver fe o louvavam tanto. E

não fe efcandalizem de nós , fe no ef-

pertar deílas coufas apontam.os em tão

graves , e doutos Barões
,

parecendo

que nos queremos gloriar das taes cen-

íuras como de coufa própria
,

pois en-

tre homens de boa lição são mui com-

muas. Somente as notamos por ferem

nelles culpas de animo apaílionado , e

não dignas de perdão : como os defcui^

dos de anima canfado do eftndo, eda-
qiieU
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quelle género das de Homero, de quer

dizia Horácio: As vezes dormia o hom
Eomero, Pois fe eftes , e outros taes

perigos eítam em homens de tanta eru-

dição, e doutrina, que fera no enxurro

de tantos Elcritores , como o ganho, e

trato da imprefsao trouxe á praça def-

te noíTo tempo ? Se não tapar os nari-

zes , com*o quem paíTa per monturo ,'

onde, ainda que fe acha hum retalho de

panno de boa cor , e fino , a compa-

nhia , em que eftá , faz que fe haja no-

jo delle. Verdade hc
,

que fe o mon-
turo deíles foíTe como o de Ennio, no
qual dizia Virgilio

, que achava pedras

preciofas , ainda fe foíFrêra o feu máo
cheiro ; mas ver as quimeras de tanta

,

e tal efcritura , a que fe não pode dar

nome
,

pofto que feus donos lhe dem
grande titulo, não caufa o zelo, e in-

dignação de ver eílas coufas fazer ver-

fos f como diz Juvenal , mas rifo j co-

mo diz Horácio
,
por outras taes. E

certo
,
que confiderando no fruto

,
que

fe pode tirar das taes efcrituras^ pare-

ce
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ce que mais erudição dará a lição das

fabulas, ifto não porcaufa da matéria,

mas da torpeza da forma
;
porque quan-

to á matéria , certo he fer mui diíFe-

rente tratar de hiftoria verdadeira , ao

argumento de huma fabula
,

pêro tem

tanta potencia a forma de qualquer cou-

fa
, que em muitas vence a matéria

por excellente que feja. Em tanto, que

fe hum vafo de ouro tiver a forma de

algum, que ferve emcoufas vis, e tor-

pes , ante quererão beber per outro de

barro de forma natural defte ufo
,
que

pelo outro, porque naturalmente abor-

recemos as coufas disformes, e as for-

m.adas com as leis naturaes , fegundo

o género de cada huma , de nós são

mui aceptas. Donde Alexandre, fendo

tão cubiçofo de gloria que o fez pró-

digo de fazenda , veio defejar ter por

Eícritor o pai de todalas fabulas em
nome, que foi Homero; (que pudera

fazer fufpei ta toda fua hiftoria
,
) não

porque quizefle que com palavras fup-

priffe o que a elle falecia em feitos
5

Tom, IIL P.L ^"^ pois
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pois os feiís foram tantos, e taes, que
occupáram trinta , e tantos Efcritores

Gregos , e Latinos ; mas porque tem
tanto poder a força da eloquência

, que
mais doce , e acepta he na orelha 5 e
no animo huma fabula compofta com
o decoro, que lhe convém, que huma
verdade fem ordem , efem ornato, que
he a forma natural delia. E efta acep*

tacão não he em orelhas de homens
gentios , ou profanos , mas de graves

,

e doutos Barões da Religião Chrillã,

como fe vê na lição Grega , e Latina

,

tantas vezes recitada , e repetida nas

fuás efcolas
;

porque como todolos ho-

mens graves, principalmente nasefcri-

turas moraes, a fim de doutrinar vam
ordenadas, mais refpeito tem a mover
por exemplo , e induzimento de vivas

razões, (pcro que o argumento fejafa-

bulofo) que a fé da coufa
,

porque a

fé fem imitação de obras figura pin-

tada he , e não viva. E como , a fim de

bem obrar , os Efcritores ordenaram

fuás efcrituras , aquellas são mais uti-

les,
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les 5 e proveitofas pêra ler

,
que mais

movem pêra bem obrar, (nas proflmas

falíamos,) cá em as da Lei de Deos,

que profeíTamos, Paulo deo avifo
, que

por não derogar a Fé da Cruz deChri-

ílo , não as pregava com eloquência.

Pêro aquellas , cuja doutrina cftá em
força de palavras, e não em fé de Lei,

ufaremos delias como Agoftinho na fua

Doutrina Chriftã aconfellia , dizendo

:

Oue fe os Filofofos ãíjferãjn algumas

coiifas proveitofas d noJTa Fé ^ não fo-

çfiente as não devemos recear , e temer
,

mas ainda as devemos pêra noffb ufo

tomar delles como de injiiftos poffiúdo-

res, E fe eftas fervem ao bem da Fé,
que fera naquellas, que tratam fomen-

te pêra ufo da boa policia: poriíTo não

fe pode chamar efcritura fem fruto a

que tem doutrina de imitação. Fabulas

são as de Homero em nome , e argu-

mento; mas nellas vai elle enxertando

o difcurfo da vida aítlva , e contempla-

tiva , e por ilTo noproemio das Pande-

ílas do Direito Civil lhe chama o Em-
pe-
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perador Juftiniano pai de toda virtude.

E Macrobio diz delle
,
que he fonte,

e origem de todalas divinas invenções

,

porque dco a entender a verdade aos

flipientes debaixo de hiima nuvem de

ficção poética. Fabula he a Gyripedia

de Xenofon ; mas nella quiz elle de-

buxar
5
que tal havia de fer hum Rey

em o governo de feu Reyno , e por

iíTo era efte livro o famiUar per que

eíludava Scipiao, e Cicero andando na

guerra. Fabula moderna he a Utopia

de ThomazMoro; mas nella quiz elle

doutrinar os Inglezes como fe haviam

de governar. Fabula he o Aíno de ouro

deApuleio; mas nodifcurfo dcUe mon-

tra quão brutos animaes são os homens

,

que andam occupados , e envoltos em
vicios 5 e fora delles ficam racionaes em
vida. Fabula hc a multidão das que ef-

creveo o Filofofo Efopo ; mas nellas

eítam pintados todolos aíFeftos huma-
nos 5 e como nos havem.os de haver

nelles. Fabula he a Taboa do Filofo-

fo Cebcs j mas nefta pintura eítá todo

o
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oproceíTo da vida jufía, e perfeita. To-
das eftas, e outras efcrituras 5 ainda que

fejam profanas , e de argumento fingi-

do, quando vam verdadeiras em toda-

las partes, e aíFeftos, que lhe convém,
são mui aceptadas , e recebidas de to-

dolos doutos Barões
;
porque vendo el-.

les com quanto faftio das gentes fe re-

cebiam a moral doutrina em argumen-
to defcuberto , e grave , ao modo de
PlatSo 5 e Ariftoteles , entenderam que
os Efcritores

, que feguíram efte gene-^

ro de efcritura , tiveram por fim dar na
doçura da fabula o leite da doutrina;

€ por iíTo quando liam as taes efcritu-

ras 5 lançavam a cafca do argumento
fora , e goftavam o fruto da interior

erudição. Mas efcrituras
, que não tem

eíla utilidade de lição, além de fe nel-

las perder o tempo, que he amaispre-
ciofa coufa da vida, barbarizam o en-

genho , e enchem o entendimento de
cifco com a enxurrada dos feitos , e di-

tos que trazem. E o que he mais pê-

ra temer, cfcandalizam a alma, conce-

beu-
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bendo ódio , e má opinião das partes

infamadas per elles. Por caufa de evi-

tar os qiiaes damnos
,
parece que feria

coufa mui jufti
,

per edito público , a

papelada das taes efcrituras fer entre-

gue ás tendeiras pêra embrulhar comi^

nhos , como dizia Períio poios verfos

de alguns fracos Poetas do feu tempo.

DE-
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DÉCADA TERCEIRA.
LIVRO I.

Dos Feitos ,
que os Portugiiezes fize-

ram no defcubrimento , e conquifta

dos mares 5 e terras do Oriente.

CAPITULO I.

Como ElRey D, Manuel mandou por Ca^
pitão geral ^ e Governador da Índia Lopo
Soares d''Albergaria em huma Armada de

treze nãos , o qual partio dejle Reyno o an--

no de quinhentos e quinze : e do que fez
depois que partio ^ e aj]i 7ta Índia com fuo-

chegada.

Omo o coração dos Reys
,
(fe-

gundo diz a Efcritura,) eftá

em a mão de Deos
,
por ferem

na terra feus Miniftros no go-
verno delia , moveo o animo
Manuel a que eíle anno de

P.L A qui-

d'ElRe7 D.

Tom. IIL
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quinhentos e quinze mandaílè Governador
á índia

,
pola neceíTidade que havia de ter

de quem a governaíTe
,

por caufa do fale-

cimento de AíFonfo d'AIboquerque , fegun-

do elle mefmo dizia , eílando na agonia da

morte
j

poíio que a tenção d'ElRey em o
mandar vir era pêra lhe dar galardão do
trabalho das armas

,
que pereípaço de dez

annos tinlia paíTado. E porque Lopo Soa-

res d'A]bergaria , filho do Chanceller mor
Ruy Gomes d'Alvarenga , era nefte Reyno
eílimado porhuma peíToa de m.uita prudên-

cia ; e na Armada que o anno de quinhen-

tos e quatro ElP<ey mandou á índia , de que

elle foi por Capitão mor, íemoílrou poder

fervir eíle cargo de Governador , e Capi-

tão geral da índia , ordenou de o mandar
na Armada deíle anno de quinze , em que
AíFonfo d'Alboquerque fe havia devir. No
qual anno ElRey tomou outro termo acer-

ca do governo das coufas da índia , aíli na-

quellas que tocavam á conquifta , e guerra

delia 5 como das ordenadas ao commercio
^

e vencimento de ordenados de Capitães
^

Oíiiciaes , e homens d'armas. Porque como
com AíFonfo d'Alboqucrque acabavam mui-

tos Capitães 3 e Oíficiaes o termo de três

annos
,

que eram obrigados a fervir , em
nenhum tempo mais fcm efcandalo podia or-

denar efias coufas^ pêra as quaes fez mui-

tos
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tos Regimentos 5 Jimitando o que cada pef-

loa podia trazer daquellas partes , e os di-

reitos que deJlas havia de pagar, dos quaes

Regimentos íe ora ufa. Pêra a qual idaEl-

Rey mandou aperceber treze náos , em que

haviam de ir mil e quinhentos homens d'ar-

mas 5 além dos mareantes , muita parte da qual

gente eram Fidalgos , e cavalleiros , e outra

homens de boa creac^ao. Os Capitães da qual

frota eram , Simaò da Silveira filho de Nu-
no Martins da Silveira fenhor de Góes

,

D. Goterre de Monroy filho de D. AíFon-

fo de Monroy 5 Cavalleiro que fora da Or-
dem de Alcântara em Caílella , Chriftovao

de Távora filho de Lourenço Pires de Tá-
vora , Álvaro Telles Barreto filho de João
Telles , P~i-ancirco de Távora filho de Pêro
Lourenço de Távora fenhor do Mogadoi-
ro , D. Joíio da Silveira filho de D. Mar-
tinho da Silveira

, Jorge de Brito Copeiro
mor d'ElRey D. Manuel , e filho de Artur

de Brito Alcaide mor da Villa de Beja , Ál-

varo Barreto de Montemor o novo , e Si-

mão d'Alcáçova filho de Pêro d'Alcáçova
em huma náo de armadores pêra a China

,

de que Fernão Peres d'Andrade
, que hia com

Lopo Soares, havia de ir por Capitão mor
defta viagem da China, e com elle Jorge
Mafcarenhas filho de João Gonçalves Mon-
itms p ejoanneslmpole hum mercador. Aos

-
. _ A ii quaes
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quaes na índia Lopo Soares havia de dar

navios pêra Fernão Peres fazer eíle delcu-

brimcnto da terra da China. E porque El-

Rey mandava a Lopo Soares que entraíTe

no mar Roxo ,
quiz enviar com clle o Em-

baixador do Preílejoão
,
que x\ffoníb d'AÍ-

boquerque (como atrás fica) tinlia manda-

do a eíle Reyno
;

porque neíla entrada cl-

le Lopo Soares o podia entregar no porto

de Arquico
,
que eftá dentro das portas do

eílreito
,
que , legundo cjle Mattheus Embai-

xador dizia 5 era do Preíle. E aíTi ordenou

de ir com clh Mattheus , Duarte Galvão
Fidalgo de íua caía filho de Ruy Galvão
Secretario que fora d'EiRey D. ÁíFonfo o
Quinto 5 o qual por fer homem de muita

prudência , e que já fora enviado a negócios

de importância a Rcys , e Príncipes defta

Europa
,

poderia miui bem fazer efte tão

novo 5 e eftranho. Como era tratar amiza-

de 5 e communicação com hum Príncipe

Chriílão 5 fenhor de mui grande eílado , e

mettido no interior da Ethiopia , cercado

de Pagãos , e Mouros , e que defejava met-

ter-fe no grémio da Igreja Romana , de cu-

ja doutrina eílava mui desfalecido, por não

ter communicação com ella por os bárbaros

que entre eíle, e ella íe mettiam. Da qual

obra eíle Rey D. Manuel recebia grande

louvor em toda a Europa
;, e mais outros-

pro-
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proveitos , c benefícios , tendo com elle pref-

rança , como per efte feu Embaixador lhe

mandava ofFerecer , em deítruiçao da ca^a

da abominação dos Mouros íituada na Ará-

bia tão vizinha a eíle Preile. Com o qual

Duarte Galvão mandava ElRey Sacerdotes,

ornamentos , e coufas do uíb Romano , pê-

ra que os daquellas partes pudeílem tomar
doutrina : e aíli mandava muitas coufas pê-

ra ferviço da peíToa do Preile
,
por moílra

das que havia neílas partes. Acabadas de
prover todalas coufas neceíTarias pêra efta

viagem
,

partio Lopo Soares do porto de

Lisboa a fete de Abril ; e com bons tem-

pos que lhe curfáram chegou a Moçam-
bique 5 onde achou dous navios , de hum
dos quaes era Capitão Luiz Figueira Caval-

leiro da cafa d'EIRey5 e do outro Pedrea-

nes de alcunha Francez
,
que fervia também

de Piloto , os quaes o anno paíTado parti-

ram defteReyno a onze dejunlio per man-
dado d'ElRey a irem defcubrir a Ilha de

S. Lourenço , e aflentar nella Feitoria pê-

ra commercio de gengivre , em hum porto

chamado Matatána , onde havia huma gran-

de povoação de gente da terra , e alguns

Mouros da coíla de Melinde. Porém Luiz
Figueira não fez na terra mais que huma
força , em que fe recolheo per tempo de

féis mezes, que o alli detiveram os mora-
do-
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dores , dizendo que efperaíTe vir a novida-

de do gengivre ; e per derradeiro levanta-

ram-íe contra elíe polo roubar , que caulbu

vir-fe* a Moçambique , onde achou Pedrea-

nes
,
que havia poucos dias que era chega-

go. O qual elle Luiz Figueira , em quanto

efteve em Matatána , tinha enviado a del-

cubrir a cofta da Ilha ; e entre alguns por-

tos que defcubrio , foi huma bahia , a que

ora chamam de Santo António
,
poralli ha-

ver nome o navio que levava. No cabo da
qual Ilha contra Lefte defcubrio o porto

,

a que os naturaes chamam Bemaró , onde
fez refgate de muita quantidade de ambre.

E por lhe o tempo não fervi r pêra fe tor-

nar onde leixou Luiz Figueira , arribou a

Moçambique. Lopo Soares , recolhidos ef-

tes dous navios , e efpedido Chnílovao de

Távora
,
que hia por Capitão pêra a forta-

leza de Çofala , na vagante de Sancho de

Toar
5

que lá eílava
,

partio-fe pêra a ín-

dia . e ches^ou a Goa a oito de Setembro.

E a primeira coufa que fez foi metter de
poíTe da capitania da Cidade a D. Goterre

de Monroy
, que a levava por EiRey na

vagante de D. João d'Eça
,
que a fervia. E

aífi efpedio Jorge de Brito
,

que levava a

capitania da Cidade Malaca , em lugar de

Jorge d'Alboquerque . que lá eftava , e man-
dou com elle Diogo Mendes de Vafconcel-

los,
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,
que levava a capitania , e feitoria de

Cochij
5
pêra lhe logo dar aviamento

,
por

náo perder aquella monjao de Setembro. E
fez-fe todo o feu derpaclío tão brevemente

,

e teve Jorge de Brito tal viagem, que che-

gou a Malaca no íim de Outubro , coufa

que té hoje não aconteceo a Capitão algum ,

partir daqui a oito de Abril , e chegar lá

no Outubro daquelle anno , em companhia
do qual Lopo Soares mandou António Pa-

checo
,
que havia de íervir de Capitão mor

do mar. Paliados doze dias , em que Lopo
Soares fe deteve em Goa provendo algumas
couías 5 fem efperar a vinda de AíFonfo d'Al-

boquerque, de que tinha nova eftar em Or-
muz mui profpero com a tomada da Cida-

de
,

partio-fe pêra Cochij a ordenar a car-

ga ás náos
5

que haviam de tornar a eíle

Reyno com efpeciaria. E de caminho foi

viíitando as fortalezas, deixando nellas os

Capitães que de cá levava : em Cananor Si-

mão da Silveira, em lugar de Jorge de Mel-
lo

,
que acabava feu tempo ; e em Calecut

Álvaro Telles , onde eftava Francifco No-
gueira. Os ofíiciaes de Cochij , chegado eí-

le ao porto , como era Governador novo
,

a que todos queriam comprazer , o re-

ceberam com grande feíla , fomente ElRey
de Cochij

, que lhe não fez muita, quando
fe vio com elle. A caufa foi por não fer

mui
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mui contente da vinda d'outro Governador

,

e ida de AíFonfo d' Alboquerque
,
por lhe

ter dado o fer de Rey
,
(como atrás efcre-

vemos
;
) c mais deteve-fe elle tantos dias

em fe ir ver com Lopo Soares , moftrando

não ferem todos infelices pêra as taes vif-

tas 5 fegundo lhe diziam feus agoureiros

,

que enfadado Lopo Soares de efperar por
elle

,
quando fc viram , não lhe moítrou o

gazalhado, nem fez aquellas ceremonias de

cortezias
,

que lhe AÍbnfo d'Alboquerque

coftumava fazer. Porque além de AíFonfo

d'Alboquerque ter per condição huma fa-

cilidade no agazalhar , e tratar as peílbas

per artificio de negocio , fabia contentar

aquelles , de que tinha neceílidade
,

princi-

palmente EiRey de Cochij
,
que havia miC-

ter ter contente pêra bom , c breve defpa-

cho da carga da efpeciaria. A qual condi-

ção era pelo contrario em Lopo Soares

,

por fer hum homem grave , e fevero
,
que

fe dobrava mal a eftes artifícios de compra-

zer. E he tão prejudicial , e cuílofa eíla iè-

veridade , e feccura naquelles que hão de

governar, que mais perdem em fcus negó-

cios 5 do que ganham de authoridade em
fuás peífoas

;
porque a facilidade , ainda que

feja pródiga no acolhimento das partes , fem-

pre ganhou o animo de muitos ; e a feve-

ridade avara de autos , e palavras fempre

per-
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perdoo com todos. Do modo do qual tra-

lamenro , aíli neíta , como em outras vezes

que Eilíey de Cochij fe vio com Lopo
Soares , dizia entre os feus , e aili a alguns

officiacs da Feitoria d'ElRey , de que i'e

dlQ moílrava amigo : Lopo Soares trata--

me d fua xontade , e por ijjo eu farei a
minha 7ía Feitoria d''ElRey de Portugal

^

e Ajfonfo d''Alhoquerque tratava-me d mi-

nha , e por iJJo fazia quanto queria em
meu Reyno. Paliados os primiciros dias da

chegada de Lopo Soares , veio D. Garcia

de Noronha
,
que (como atrás efcrevemos )

AfFonfo d'Alboquerque efpedíra de Ormuz
com poderes de Governador

,
pêra fazer a

carga das náos , e íe vir pêra efte Reyno
com ella. Por razão dos quaes poderes, ê

qualidades de fua peíToa , náo fabendo ain-

da a nova da morte de feu tio x\iFonfo d'Al-

boquerque
,
querendo elie ordenar , e man-

dar nas coufas da carga , houve entre clle

,

e Lopo Soares alguns defgoílos , e muito
maiores com a nova

,
que Simão d'Andr3-

de levou do falecimento de Affonfo d'Al-

boquerque
,

que não tardou muitos dias.

Porque chegando Simão d'Andrade mais em^
bandeirado , do aue convinha a hum ho-

mem
,
que leixava feu Capitão morto , Lo-

po Soares o recebeo com tanto prazer , co-

mo elle trazia nas bandeiras , e artilheria que

tí-
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tirou
,
que não parecco bem a muitos. Pe-

ró que alguns
,
que iílo náo louvaram a Si-

mão d'Andrade
,
por íua pane depois o def-

cuipavam , dizendo
,
que tinha razão de pa-

renceíco com Lopo Soares , e de AfFonfo

d'Alboquerque muitos aggravos. Das quaes

couías , e d'outras defta qualidade fe cau-

fou ,
que conSado D. Garcia nos méritos

de fua peíToa , e aborrecido do modo que

Lopo Soares tinha no feu defpacho
, por

não haver mais defgoítos , íe partio pêra

eíle Rcyno , trazendo ainda paioes vazios

de pimenta na fua náo. E em íija compa-
nhia vieram por Capitães das outras Pêro

Mafcarenhas , D. João d'Eça
, Jorge de

Mello Pereira , Francifco Nogueira ; e aíll

veio huma grande camada de Fidalgos , e

cavalleiros
,
que naquelle tempo eram a flor

da índia , creados na efcola do Vifo-Rey
D. Francifco d'Almeida , e de AfFonfo d'Al-

boquerque , em cujo tempo os homens ti-

nham por honra os meios per que fe ella

ganha , e não tratos per que fe adquire

fazenda
,
que dalli por diante fe começaram

ufar mui foltamente : com que as coufas do
eítado da índia tomaram hum termo , de-

clinando mais em cubica de huma coufa

,

que da outra , com que eftam poftas no que

ora vemos. Defpachadas eílas náos pêra ef-

te Reyno , onde chegaram a falvamento,

tor-
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tornou-fe Lopo Soares pêra Goa , e de ca-

minho paíTando per Calecut , fe vio com o
Çamorij ; nas qiiaes viílas que foram fora

da fortaleza , houve pouca detença poios

agouros d'ElPvey , de que fe elles ás vezes

fervem por defculpa de fuás defconfíanças.

Do qual porto Lopo Soares efpedio Simão
d' Andrade em huma náo groíTa

, que foífe

a Baiicalá carregar de mantimentos , e os

levaíTe á Cidade Ormuz
,
por eílar desfale-

cida delles j e em o modo de contratar com
a gente da terra , eílando Simão d'Andra-
de recolhendo eítes mantimentos , fe levan-

tou hum arroido , em que foram mortos
dos noílbs obra de vinte e quatro peíToas.

Lopo Soares vindo feu caminho pêra Goa ,

e fendo fabedor deíle cafo per Jorge MaC-
carenhas

,
que elle topou ao monte Delij

,

chegado a Baticalá , tomou por fatisfaçao

dclie entregarem-lhe os da terra dous Mou-
ros velhos, dizendo ferem elles authores do
arroido

, que caufou aquellas mortes. E por-
que AíFonfo d'Alboquerque trazia a máo
fobre a cabeça dos Mouros mais afpera em
fatisfaçao de qualquer fangue que derrama-
vam noíTo , não recebeo a gente bem eíla

diífim.ulação de Lopo Soares
; porque co-

mo os Mouros são m^anhofos , algumas ve-

zes commettem eftes crimes por tomarem
experiência da condição do novo Capitão;

e quaa-
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e quando vem que não acode com ferro a

eftes primeiros defmandos , tomam licença

pêra commetter maiores inlliitos. Chegado
Lopo Soares tanto avante como Anquedi-
va já no mez de Fevereiro , onde fe aco-

Iheo com hum tempo que lhe deo
,

paíTa-

do elle , efpedio dalli D. Aleixo de Mene-
zes filho do Conde de Cantanhede por Ca-
pitão mor de certas velas , mandando-lhe

que délTe huma vifta á cofta de Arábia , e

foubeíTe alguma nova da Armada dos Ru-
mes 5 e dahi fe foíTe invernar a Ormuz. Em
companhia do qual foram eftes Capitães

,

Chriftovão de Brito , Francifco de Távora
,

D. Álvaro da Silveira , D. Diogo leu ir-

mão , Nuno Fernandes de Macedo , Álva-

ro Barreto
, João Gomes Cheira-dinheiro,

O qual D. Aleixo por achar os tempos con-

trários por ir já hum pouco tarde, não po-

de andar naquella coila da Arábia , e foi

invernar a Ormuz , onde aíTentou algumas

couías da terra , e aíTocegou o animo dos

Mouros 5 vendo a gente que levava
;

por-

que pela morte de AíFonfo d'Alboquerque

,

que os mettéra debaixo do noíTo jugo , or-

denavam de fe livrar delle . como fizeram

,

fegundo veremos a feu tem.po. Aííi que nef-

ta viagem não fez D. Aleixo mais
, que fe-

gurar as coufas da Cidade , e fortaleza nof-

fa , e trabalhar aiTi per terra , como per mar,,

(per
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(per meio de alguns Mouros que ElRey
de Ormuz a iíTo mandou) íaber o eílado

da Armada
,
que o Soldao mandava á ín-

dia , de que havia diiFerentes novas ; e com
as mais certas que per efte modo pode ha-

ver 5 tanto que o tempo deo lugar , íe par-

tio pêra a índia.

CAPITULOU.
Como Lopo Soares , ãefpachaão Fernão

Peres com huma Armada fera a China ,

pelo recado que lhe ElRey D. Manuel man-
dou defte Reyno da Armada que o Soldao

do Cairo fazia pêra a Índia , elle Lopo
Soares partia com huma grojja frota pêra.

o mar Roxo em biifca defia Armada,

Epois que Lopo Soares deo aquella

vifta ás fortalezas da coíla Malabar,
e mandou prover a de Ormuz , aiH per Si-

mão d'Andrade , como per as náos de Dom
Aleixo , deteve-fe em. Goa os dias neceíTa-

rios , em quanto deo ordem ao governo da
Cidade 3 e de fi tornou-íè a Cochij ter o
inverno , no qual tem.po defpachou Fernão
Peres d'Andrade pêra fazer ília viagem á
China , da qual adiante faremos relação. E
em todo aquelle inverno , aíli em Cochij ,

como nas outras fortale2;as , mandou fazer

grandes apercebimentos pêra como viefle o
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verão partir pêra o mar Roxo
,
por efta fer

a coufa em que lhe EiRey mandava primei-

ro entender. E a mais principal obra que
mandou fazer foi acabar certas galés , e

navios de remo
,

que AíFonfo d'Alboquer-

que já tinha principiado , aíTi em Calecut

,

como em Cochij
,
por ferem os mais pro-

veitofos navios pêra navegação do eílreito

do mar Roxo , onde elle efperava tornar.

Andando no qual apercebimento , fobreveio

chegar huma náo deíle Reyno , Capitão , e

Meftre hum Diogo d'Unhos5 homem dili-

gente nas coufas do mar , o qual partira

deíle Reyno a vinte e quatro de Abril do
anno de quinhentos e dezefeis , depois de fer

partida a Armada que aquelle anno ElRey
defpachou pêra a índia. E teve tanta dili-

gencia , e dita em fua navegação
,
que che-

gou primeiro hum mez que as nãos que
partiram ante delle. A caufa da qual parti-

da foi por vir recado a ElRey per via de

-Rodes 5 como o Soldão do Cairo tinha fei-

to huma groíla Armada em o porto de Suez

do mar Roxo , a qual eftava de todo pref-

íes pêra partir pêra a índia. E poílo que ao

tempo que elle Lopo Soares partio defte

Reyno , fe dizia deita Armada , e ElRey
lhe mandava que entraíFe no mar Roxo , não

•fe havia a nova por tão certa , nem fe lá-

bia o número de velas, e outras partícula-

ri--JV
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ridades que per eíle Diogo d'Unhos EIRey
mandava dizer a Lopo Soares 5 e o que fo-

bre iíTo logo fizeííe. Per o qual Diogo d'U-
nhos foube

,
que ante deile eram partidas cin-

co náos 5 de que era Capitão niór João da
Silveira , Trinchante d'EIRey D. Manuel , íi-

liio de Fernão da Silveira , e os Capitães

das outras eram Affonfo Lopes dVicoíla fi-

lho de Pêro d'Acofta de Tomar , e Garcia

d'Acofta feu irmão , e António de Lima fi-

lho de Francifco Ferreira , e Franciíco de
Soufa Maneias de alcunha , filho de Jorge
de Soufa. Dos quacs os primeiros dous che-

garam á índia hum mez depois de Diogo
d'Unhos , e os outros fe perderam nos bai-

xos de S. Lazaro , de que fomente efcapou
Francifco de Souía , e a fua gente. E João
da Silveira com. miaftos quebrados efcapou
milagrofamente daquelle temporal

,
que cau-

fou invernar aquelle anno em Qiiiloa. Lo-
po Soares como vio o tempo paíTado em
que eftas três náos que faleciam pediam ir

á índia
,
parecendo-lhe que invernavam em

Moçambique , fem faber a fortuna que paf-

fáram , enviou a Rodrigo Eanas em hum
navio que asvieíle bufcar, mandando dizer

aos Capitães que o foíFem efperar á Ilha

Çocotorá
,
por quanto elle feria com elles

cm tal tem.po 5 dando-lhe conta do que lhe

ElRej mandava fazer por razão da Arma-
da
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da do Soldão. Efpedido eíle navio a grão
preíTa , deo carga a quatro náos que cfie

anno vieram com efpeciaria
, que lhe deram

aigum trabalho
,
por falecer nefte tempo

Diogo Mendes de Vafconcellos
,
que fervia

de P^eitor , e Capitão de Cochij , dos quaes

cargos proveo a Lourenço Moreno de Fei-

tor
5
por o fervir dantes , e de Capitão a

Aires da Silva. Ficando Lopo Soares def-

pejado do defpacho deílas náos , fendo já
a efte tempo chegado D. iVleixo de Ormuz ,

onde invernou
,
per o qual foube mais par-

ticularmente da Armada do Soldão fer par-

tida do porto de Suez , fe partio de Cochij

fera Goa. Onde por já ter providas todalas

coufas 5 aíTi as neceíTarias pêra fua viagem
,

como pêra guarda das fortalezas da índia

,

fe deteve oito dias fomente, e partio dalli

aos oito de Fevereiro do anno de quinhen-

tos e dezefeis , levando huma frota de trin-

ta e fete velas entre náos de alto bordo
,

galés 5 e galeotas , navios latinos , e outros

de remo. Os Capitães das quaes eram Dom
Aleixo de Menezes , D. João da Silveira

,

e D. Álvaro feu irmão , Jorge de Brito , e

Lopo de Brito feu irmão , Aífonfo Lopes
d'Acoíla , e Garcia d'Acoíla feu irmão , Dom
Gonçalo Coutinho , Francifco de Távora

,

Gafpar da Silva , Antão Nogueira , Álvaro

Barreto , Aires da Silva, Gonjalo da Sil-

vei-
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veira , Pêro Lopes de Sampayo , Duarte de

Mello 5 António Ferreira
, Jeronymo de

Souía , Pêro Ferreira , António de Miran-

da d^Azevedo , António d'Azevedo , Fer-

não Gomes de Lemos , Cliriílovao de Sou-

fa
, Joáo de Mello , D. Álvaro de Caílro

,

Diniz Fernandes de Mello , Lopo de Vil-

la-lobos , Franciíco de Ga , Lourenço de

Coime 5 João d'Ataide , Gomes de Souro-

maior , Lourenço Godinho , Baftiáo Rodri-

gues , Fernão de Rezende , António Rapo-
íb 5 Diogo Pereira

, João Fernandes Mala-
bar , e João Gomes Cheira-dinheiro. Na
qual frota levaria mil e duzentos homens
Portuguezes , e oitocentos Malabares , a

fora a gcnio. do mar que feriam outros oi-

tocentos. Chegado Lopo Soares á Ilha Ço-
cotorá 5 do dia de lua partida a vinte dias

não fez mais detença que em quanto tomou
agua 5 e lenha, fem nella achar recado das

náos que mandara bufcar, e dahi fe partio

pêra a Cidade Adem , onde o Capitão Mi-
ramirzam

,
que a defendeo a AíFonfo d'AI-

boquerque^ (como atrás efcrevemos
, ) o re-

cebeo com milita fefta , mandando-lhe logo
entregar as chaves delia , e dizpndo que a
queria ter em nome d'ElRe7 ^^ Portugal

;

e que outro tanto fizera elle a Affonfo d'Al-

boquerque , fe fora homem de alguma boa
conclusão ; mas como era mais amigo da

TonulIL P.L B guer-
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guerra que da paz , não quizera acceitar

nenhuma de quantas coufas IhQ offereceo

e por iíTo determinou de fe defender deli

e outro tanto fizera dos Rumes
,
que pou-

cos dias havia que eram partidos dalli bem
eícalavrados. A cauíli defre Mouro tao le-

vemente fazer eíla ofFerra a Lopo Soares
,

foi temendo tão grande frota , e não fe atre-

via a defender a Cidade com hum pedaço

do lanço do muro em. terra
, que llie der-

ribou Raez Soleimão Capitão mor da Ar-

mada do Soldão
,
que Lopo Soares hia buf-

car , o qual havia pouco que fe daili fora

,

e dera huma bateria á Cidade , com que lhe

derribou aquelle lanço do muro , e recebido

muito damno fe tornou recolher pêra den-

tro das portas do eílreito , do qual logo da-

remos razão. Lopo Soares vendo a facili-

dade com que eíle Mouro lhe entregava a

Cidade , fez fundamento de á tornada tomar

poííe delia
,

por lhe parecer que leixando

logo alli alguma gente , ficava com mais

pouca pêra commetter a Armada do Sol-

dão : cá repartindo-fe em duas partes , fica-

ria fem forças pêra cada huma delias , e po-

dia perder ambas eftas emprezas. Finalmen-

te por não dar lugar a que a Armada do
Soldão foíTe avifada de fua ida , não fe de-

teve mais que em quanto o Capitão da Ci-

dade lhe mandou refrefco de mantimentos
. da
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da rcrra , e lhe deo quatro Pilotos pêra a

navegação daquelle eílreito. E eípedido del-

le fe partio pêra oeílreito, mandando dian-

te alguns navios de remo
,
que Iht foíTem

tomar qualquer vela que achaíTem nas por-

tas do eílreito
,
por não fer fabida fua ida

;

os quaes navios
,
quando elle chegou, ti-

nham tomado três velas , a que chamam mar-

ruazes. E parece que D. Álvaro de Caílro

filho de Eílevão de Caílro Capitão de hu-

ma galeota que tomou hum deíles , carre-

gou-íe tanto de roupa que achou nelle
, que

com hum pouco de vento que íe aquella

noite levantou , a fez foçobrar fem íe fai-

var peíToa alguma. E entre as de nome que
fe alli perderam com D. Álvaro

,
(que per

todos feriam quarenta.) foi Jorge Galvão
filho de Duarte Galvão

,
que hia alli por

Embaixador pêra o Preíle João. E aííi le

perdeo a náo , Capitão António Rapofo , em
que hiam trezentos e tantos Malabares , e

fete, ou oito Portuguezes com toda a pe-

dra , e cal que levavam pêra a fortaleza

,

que Lopo Soares mandava fazer em a Ilha

Gamaram , ou onde lhe melhor parecefíe

,

conforme a tenção d'ElRey D. Manuel. Ao
feguinte dia

^
que eram dez de Março

,
paf-

fada a noite , em que fe perderam eílas duas

velas 5 foi o vento tão furiofo
,
que defap-

parecêram a náo S.Pedro, Capitão D.João
B ii da
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da Silveira, em que hia o Embaixador Mat-
tlieus , e a do Capitão Diogo Pereira , em
que hiam trezentos Malabares , e muitas

munições , da fortuna dos quaes veremos
adivinte. Lopo Soares

,
paíTada a fúria do

vento , mandou tombar as velas
,
por efpe-

rar eílas quatro peças que achava menos da
fua frota ; e quando vio que tardavam fem
fabér de fua fortuna

,
parecendo-lhe que to-

das quatro feguiriam huma conferva
,

por

ter dado regimento geral do que cada hum
havia de fazer apartando-fe delle ; feguio

fua derrota via da Ilha Gamaram
,
peró que

tiveíTe já nova em Adem ferem os Rumes
partidos dalli , temendo que como os Mou-
ros fempre faliam pouca verdade

,
podia ain-

da ai li eílar alguma parte da Armada del-

les. E chegando na paragem da Ilha á vif-

ta delia , mandou duas caravelas que lhe

foífem faber feeílavam alíi , as quaes trou-

xeram recado nao haver já raílro delles,

com a qual nova poz o roftro no camJnho
da Cidade Judá , em que teve aíTás traba-

lho
;
porque íaltáram os ventos por davan-

te que o detiveram doze dias por entre mui-

tos baixos de Ilhas
,

que traziam os Pilo-

tos aíTombrados , e canfados de andarem
todo o dia com a fonda na mao

,
por fe

nao fiarem muito na pilotagem, dos Mou-
ros que levavam. Andando no qual traba^

lho.
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lho , veio dar na Armada hum barco pc-

qiieno 5 a que os Mouros dahi chamam ge-

lua , em que vinham certos homens Chri-

flãos 5 os mais delles Venezeanos , e os ou-

tros daquellas partes de Itália todos Offi-

ciaes mecânicos da obra do mar , os quaes

vinham fugidos de Judá da Armada dos

Rumes , e deram novas do eílado em que
ficavam , e que elles foram tomados per

mandado do Soldáo em o porto de Alexan-

dria de algumas náos que alli eílavam fa-

zendo fua mercadoria. Lopo Soares depois

que foube delles o que defejava faber do
fitio 5 e porto da Cidade , e eílado em que
ficava a Armada delles , os mandou repartir

per as náos da frota , os quaes alvoroçaram
tanto aos noíTos com o que contavam da
pouca força dos Mouros

,
que com efte pra-

zer fobreveio bom tempo
, que poz a noíTa

frota em poucos dias no porto de Judá. Do
fitio da qual , e alíi do principio , e funda-

mento deíla Armada do Soldáo , e do aue
paliou depois que fe armou , e partio do
porto de Suez té fe pôr no eílado em que
eílava , faremos relação neíle feguinte Capi-
tulo.

CA-
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CAPITULO III.

Em qtte fe ãefcreve o Jitio ãa Cidade Ju-
dd : e o fundamento de hunia Armada

^

que o Soldão tmha enviado por Raez
Soleimão Jeu Capitão mor

,
que ef-

tava naquella Cidade Judd,

Cidade Judá , ( ou Gidá , como lhe al-

guns Arábios chamam ^ ) eftá íituada

na terra de Arábia Félix , em altura do Nor-
te de vinte e hum gráos e m.eio , o qual

íitio he mui efteril , fem ter em íi hum. ra-

mo verde
,
por toda a fua ribeira fer hum

triíle areal , e a terra efcampada fcm ampa-
ro dos ventos Nortes , e Nordeftes

, que a

efcaldam. E peró que a terra per natureza

feja t:to efteril depois da morte de Maha-
med 5 que Meca ficou por • cafa de fua abo-

minação
5 que fera defte lugar té doze lé-

guas
, povoaram os Mouros eíta Cidade

,

por fer porto conveniente pêra os feus fe-

cazes
5
que habitaram todas aquellas partes

da entrada , e fahida daquclle mar Roxo

;

^e aíli por caufa do commercio da efpecia-

ria
,

que por fer a meio caminho daquelle

eftreito , fizeram a tal efcala. Verdade he que

dizem os Mouros
,

que no próprio lugar

houve já huma Cidade nobre , donde alguns

dos noíTos, que entendem em as coufas de

Geo-
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Geografia
,
querem dizer que eíla Cidade fera

aquella a que Ptolomeu chama Badeo regia
,

a qual opinião nós não approvamos. Por-

que a terra he tao efteril , e fecca
,
que a agua

que bebem de huns poços lhe vem dahi a

fete léguas de hum lugar chamado Beni-

haçau j e he tao cara na Cidade
,
que cuf-

ta huma carrega de camelo delia hum quar-

to de cruzado ; e fe acerta de concorrer

muita gente no tempo que per alli paiTa al-

guma Armada do Soldao , vai hum.a carre-

ga hum cruzado. E m.ais toda aquella Co-
marca he meia deferta , f donde parece fer

coufa novamente povoada dos Mouros
, por

fer tão vizinha á fua cafa de Meca ; e por
authorizarem mais o lugar , dizem fer cou-

fa mui antiga , e moilram fora da Cidade
hum monte , em que dizem eílarem fepul-

tados Adão , e Eva. A Cidade Badeo , de
que Ptolomeu falia , a noíTo parecer , he hu-

ma povoação que eílá mais a baixo em al-

tura de vinte gráos , em que úlc íitua Ba-
deo , ao qual lugar chamam os Mouros Xe-
refem , onde ha muita cópia de agua , e ain-

da hoje apparecem duas torres antigas da
grande povoação que alli foi, E logo mais
adiante eftá outra Cidade chamada Confutá

,

coufa mui antiquiííima , e em que appare-

cem letreiros
, que ninguém fabe ler , e ora

he mui célebre por o fcrtao delia come-
çar
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çar dalli por diante a fer mui povoado de
lugares , o que a terra atrás nao tem. E tor-

nando á cfteriljudáj o porto delia he hum
pouco brigoíb pêra quem a quizer deman-
dar com mão armada

,
por não poderem

chegar a elle per efpaço de hunia grande
légua com baixos , e reftingas que tem , per

os quaes não pode andar em muitas partes

hum batel , e de maré vazia fíca huma praia

de arêa
,

per que podem paíTear. Somente
tem hum canal per que a Cidade íe fer-

ve , da figura defta letra S , ficando a po-
voação no fim d» ponta de cima , e á en-

trada do canal em a de baixo , e todo o
outro circuito he cheio dos baixos" que diP-

fem.os. A Cidade parte delia he de boas

caías de pedra , e cal , e o demais de tai-

pa , e barro ; e havia pouco tempo que com
temor noíTo da parte do mar tinha come-
çada huma cerca do muro. E no principio

delie
5 quando entram por o legundo coto-

velo
,
que a terra faz , tinham feito á ma-

neira de baluarte , em que eivava aíTentada

alguma artilheria pêra oíFender a quem qui-

zeííe ir avante. A maior parte dos mora-
dores da qual Cidade eram mercadores

, por
razão das mercadorias que alli concorriam

,

aííí per entrada , como fahida , e a outra

gente era dos Alarves da terra , e todos vi-

viam atemorizados dos Baduijs do campo

,

que
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que ás vezes de fobreíalto entravam a Ci-

dade , e faziam damno por a roubar ante

que ella foíTe cercada. A qual cerca do mu-
ro fez AlirHocem, o Capitão do Soldao

,

que D. Francifco d'x\Imeida Vifo-Rey da

índia desbaratou em Dio
, ( como atrás eí-

crçvemos.) E porque efte feu desbarato nao

fomente caufou cercar elle eíla Cidade , mas
ainda fazer o Soldao outra Armada contra

nós ,
que era aqueila que alli eílava , fera

neceflario fazer relação de tudo pêra melhor
entendimento da hiftoria. Mir Hocem ven-

do-fe que com aquelle desbarato de Dio fi-

cava fora do eftado , e poder com que en-

trou na índia
,
poílo que na morte de Dom

Lourenço , e feito de Dabul tinha bem íèr-

vido ao Soldao , e na boca dos Mouros da
índia 5 e Cairo era louvado de cavalleiro

,

e Capitão , não oufou de tornar naquelle

eftado ante a prefença do Soldao. E como
era homem prudente , cuidando no modo
que teria pêra fe reftituir na graça delle

,

achou que nenhum lhe feria mais leve , e

fácil que efte , fimular zelo de virtude , ca-

pa que cobre intereíTes próprios ; e foi dei-

ta maneira. Per algumas vezes que teve prá-

tica com Melique Az Capitão de Dio , e

aíTi com ElRey de Cambaya , e outros íèiis

Capitães , íqzAIiqs crer
,
que fegundo noíTas

Armadas andavam fenhoras daquelles ma-
res ,
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res , nao feria muito commetterrnos a en-

trada do mar Roxo , e tomarmos a Cida-
de Judá 5

porto muito perto per que podia-

mos ir a Meca , c dahi a Medina roubar

o corpo do feu profeta , e o termos em nof-

fo poder ao modo que elles tinham a Ci-

dade Jerufalem ,
que era acafa de toda noíTa

crença , cuja romagem era hum dos maiores

rendimentos que o Soldao tinha. E porque
elle fentia que por feus peccados Deos lhe

dera aquelle caíligo em o desbaratarmos

,

por feu fervido , e de feu profeta Mahamed
,

ell^ fc queria difpôr a cercar de muro a Ci-

dade Judá 5 e fe pôr nella té acabar aquel-

la obra , e a defender , fc lá quizeíTemos

entrar , e pêra iílb havia logo de mandar
recado ao Soldao que lhe mandaífe officiaes

,

que lhe ajudaífem fazer efta obra. Pêra a
qual

, per via de petitorios aíli ci'EiRey de
Cambaya , como de Melique Az , e de mui-
tos nobres , ajuntou tanta efpeciaria , rou-

pas 5 e outras mercadorias de Cambaya

,

que carregou ires náos , dando todos como
quem fazia efmoia mui acceita a Deos , por
fer em defensão do corpo do feu Maha-
med. Finalmente chegado Mir Hocem com
cilas três náos a Judá em companhia dou-
tras náos de mercadores , foi recebido com
grande feíla , e prazer de todos , fabendo

o propoiito que levava
j

porque cercando

el-
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elle a Cidade , não fomente ficava fegara

de noíTas Armadas , mas do concuríb dos

Mouros Baduijs do campo , que os avexa-

vam. E por fe reconciliar com o Soldao
,

eícreveo-lhe logo como começava pôr mãos
á obra , na qua! não fomente tivera refpei-

to ao ferviço de Deos , mas ainda ao feu

;

porque com cercar aquella Cidade , elle a

fegurava de nós
,
por andarmos mui fenlio-

res de todos aquelles mares , e portos da

índia, e mais dos alarves do camipo j efo-

bre tudo ficava ella com hum jugo pêra íè

não rebelar mais contra elle , como muitas

vezes tinha feito. Cá fua tenção era, tanto

que cercaífe a Cidade, fazer huma fortale-

za pêra a fojugar ; e não começava logo

nella
,

por não dar fufpeita de fua tenção

aos moradores , e poder-lhe-hiam ir á mão
a iíTo em quanto elle não tinha mais gen-

te comfigo : por tanto lhe pedia que o pro-

vefie com ofiiciaes , e gente
,
que dinheiro

,

e cabedal cUq vinha provido pei"a toda obra
,

e os mercadores da Cidade queriam contri-

buir té fe de todo acabar. Finalmente com
eftes , e outros enganos tanto adoçou o ani-

mo do Soldao
,
que o provêo logo ; e mais

mandou com muita diligencia fazer outra

Armada no porto de Suez
,
pêra nella tor-

nar a mandar elle Mir Hocem á índia. Acon-
teceo

y que andando eíle Mir Hocem na obra

dos
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dos muros da Cidade
,
que era no tempo

que AíFoníb d'Alboquerque fazia a fortale-

za de Calecut 5 veio ter ao porto de Judá
huma náo de Mouros carregada de merca-

dorias , a qual partira de Calecut. E por
razáo das noflas pazes

,
per licença de Af-

fonfo d'Alboquerque vinham muitos Mou-
ros nellas pêra aíTentarem alli vivenda , os

quaes viviam em Calecut ; e Affonfo d"'AI-

boquerque por elles defpejarem a terra , lhes

dava algumas franquezas
,

principalmente

aos que levavam mulher, e filhos. Calif,

que aíH havia nome o Capitão daquella náo ,

como era coítumado vir da índia áquella

Cidade com mercadorias
,
quando vio que

a cercavam
,

por ver a obra , foi lá hum
dia onde os oíiiciaes andavam lavrando

no muro , e acertou de fer em tempo que

eílava Mir Hocemi prefente ; o qual vendo
o Mouro Calif , e labendo delle fer Capi-

tão daquella náo que chegara
,

perguntou-

]he pelo noffo Capitão m.ór ; ao que elle

refpondeo
,
que oleixava em Calecut fazen-

do huma fortaleza. E porque elle a gabou
de muito forte , tomou Mir Hocem diíTo

tanto defprazer
,
por feí em prefença dos

pedreiros
,
que lavravam no muro , que dif-

fe contra o Mouro Calif: Porque hajas ef-

ta por mais forte que efja que di%es , tu ,

e os de tua náo trabalhareis aqui humpou^
CO,
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CO, E aíTi como o Mouro eftava veílido bem
tratado, e os que com elle vinham, man-

dou acarretar pedra , e cal , e lervíram na

obra té noite , fegundo elle depois contou

aos nolTos quando tornou a Calecut , di-

zendo padecer aquelle trabalho por louvar

as couias dos Portuguezes. O Soldáo por-

que pêra a Armada que ordenava fazer náo

tinha madeira
,

por a nfio haver naquellas

partes do Egypto ,
per meio (legundo íe

diíTe ) dos Venezeanos Iiouve a das monta-

nhas de Efcandaior
,

que eram do eílado

do Turco 3 com quem qWq então eftava em
rompimento de guerra. Da paíTagem da qual

madeira pêra Egypto foi ElRey D. Manuel
avifado ante da partida de Lopo Soares pê-

ra a índia
;
porque hum Fr. André Caval-

leiro da Ordem de S. Joíio de Rodes de

naçáo Portaguez
,
que era Coníervador da

mefma Ordem
,

que por parte d'ElRey
D. Manuel fazia lá as coufas deíle PvCyno

,

lhe mandou eíla nova. E mais que o Sol-

dáo indinado de quão mal fuccedeo á fua

Armada na índia , fazia grandes tyrannias
,

e males aos Chriftaos da Europa
,

que an-

davam naquellas partes
,

quaíi como quem
queria fazer verdadeiro o que tinha efcrito

ao Papa per o Padre Fr. Mauros
,
que veio

a eíle Reyno
,
(como atrás efcrevemos.) So-

bre o qual negocio ElRey D.Fernando de
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Caílella mandou a eí^e Soldão Pedro Mar-
tyr 5 fegundo elle conta em hum tratado

que fez deíla fua peregrinação
, que anda

impreíTo com fuás obras , e eftas mefmas
coufas eicreveo á Religião de Rodes hum
Cavalleiro da Ordem , Chipriano de nação

,

que também andava no Cairo ; e affi os Pa-

dres do Moíleiro de Santa Catharina de
Monte Sinay. As quaes novas vindas per

tantas mãos , não fomente deram avifo a

ElRey D. Manuel pêra melhor prover nas

coufas da índia , mas ainda foram caufa que

a me^na Religião de Rodes fez huma Ar-
mada maior das que ordinariamente fazia

cada anno , a capitania da qual deo ao di-

to Fr. André Confervador
,
que depois foi

Bailio da Ordem neíle Reyno , dignidade

principal entre elles. Em a qual Armada en-

travam féis náos
,

quatro galés , e feiscen-

tos homens de peleja , e na paíTagem da ma-
deira da Grécia pêra Egypto deo-lhe tal vi-

toria contra a Armada do Soldão
,
que fen-

do vinte e cinco velas , em que hiam oito-

centos Alamelucos , e outros mil homens
de peleja , lhe metteo cinco no fundo do
mar , e tomou féis , em que lhe matou tre-

zentos Mamelucos. E a fora eíla obra
,
que

Fr. André fez per íl , hum temporal que

depois deo em as náos que ficaram , foi tal

,

que fomente efcapáram dez: parece que co-

mo
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mo eíla Armada era contra Portugiiezes

,

quiz Deos que iiiun Capitão Portuguez co-

meçaíTe a primeira dcílruiçao delia. Porta a

madeira que fe íalvou deíle damno em o
porto de Suez

, já lavrada no Cairo
,
por

fer menos cuílola de levar em camielos
,
per

eípaço de vinte léguas , com alguns officiacs

Levantifcos
,

que tomou das náos de ioda

Itália , que efíavam em Alexandria , em bre-

ve acabou vinte e íete velas. No qual tem-

po com fama deíla Armada
,
que o Soldáo

queria mandar á índia , fe veio a feu fer-

viço hum coííairo
,
que tinha grande nome

naquelle arcipeiago das Ilhas de Grécia

,

do qual queremos fazer particular relação

,

por íêr o que eílava emjiidá, quando Lo-
po Soares chegou. E também por cauía

d'outro que andava com çllc , com o qual

havemos de continuar parte deíla ncíla hif-

to ria
5
por fer aquclle Coge Sofar o da Ci-

dade Dio
,
peíToa principal na morte d' Ei-

Rey de Cambaya em tempo do Governa-
dor Nuno da Cunha 5 como fe verá em feu

lugar
,
porque fe veja de quáo pequena for-

tuna os homens vem a grandes eftados. Se-
gundo foubemos per peffoas

, que andaram
em companhia defte Capitão Raez Solei-

máo , de que queremos fallar , qUc era na-
tural de huma Ilha do arcipeiago chamada
Mitylene , homem de baixa forte, Turco

de
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de naçáo , cujo officio era carpinteiro de
navios , e fuílas , o qual por ler homem de
efpirito quiz tentar a fortuna , mettendo-fe
a furtar em huma fuíla que fez per fuás

mãos ; e deo-fe-lhe tao bem o officio
,
que

veio ter nome de coíTairo entre os feus
, já

com número de oito fuílas , féis próprias

,

e duas d'outros que fe chegaram a qIIq, Lan-
çado daquellas partes da Turquia , como
encartado

,
poios queixumes que deJle fa-

liam ao Turco , veio ter á coíla da Ilha

de Sicilia , onde tomou huma galeota que
logo efquipou. PaíFado daqui á coíla de Ná-
poles 5 topou féis galés

,
quatro do mefmo

íleyno 5 de que era Capitão hum Bifcainho

de aÇcunha Villamarim ,
que alli andava a

foldo^e duas de Genoezes , Capitães dous
irmãos , cujo appellido era Gobo ; das quaes

galés havendo elle vifta
,
poz-fe em fogida

á forca de remo. Villamarim tanto que IhQ
o 1

vio fazer volta , começou de o feguir com
fuás quatro galés , e adiantáram-fe ncíle al-

canço duas delias tanto
,
que veio Soleimao

a fazer volta fobre elles , e as tomou , e

com elias as outras duas , onde Villamiarim

foi pre::o ; e as dos Genoezes por ferem

mais vagarofas neíla feguida , fe íalváram.

Havida eíla vitoria , ficou Soleimao tão po-

derofo
,
que andou naquella cofta d'Apulia

fazendo muito damno. No qual tempo eu-

ue
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tre alguns cativos houve hum moço natural

da Cidade Brinde , filho de hum António

Britime Albanês de naçáo , e de huma Ma-
ria Afria natural da meima Cidade , o qual

depois houve nome Coge Sofar , aquelle que

diíTemos. Finalmente com as tomadias elle

Soleimão ficou tão poderofo
,
que determi-

nou de fe ir pêra o Soldao em ódio do Tur-
co , com fundamento de o íervir naquella

em preza da índia. E com efte apparato de
velas fe foi ao porto de Alexandria , e dal-

li aíTentou fuás coufas com o Soldao , dan-

do-lhe a capitania mor da Armada que ti-

nha feito em Suez
;

poílo que té fua che-

gada íempre fe fez com voz que Mir Ho-
cem havia de tornar d índia nella. Leixan-

do elle Soleimáo todalas fuás veias reparti-

das per os Capitães
,
que lhe ajudaram ga-

nhar aquella honra , íè metteo em duas ga-

lés fomente , mui bera efquipadas , levando
mais de cincoenta cativos , todos oíHciaes de
obra do mar , ao qual o Soldao recebeo

com honra 5 e oefpedio logo que foíTe to-

mar poíTe da Armada
,

que eram vinte e
fete velas , entre galés

,
galeotas , e náos de

alto bordo pêra mantimentos , e munições

,

em que iriam té três mil homens , muita
parte delles Mamelucos , Arábios, e alguns

arrenegados artilheiros. Com a qual frota

elle partio do porto de Suez, e foi fazen-

Tom.IIL P.L C do
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do fuás efcalas té chegar a Adem , levando

de Judá em fua companhia Mir Hocem
,

como fegunda peflba da frota per ordenan-

ça do Soidão. O Rey de Adem tanto que

ioube per o feu Capitão Miramirjão
,
que

tinha na Cidade , a vinda defta Armada,
partio a grão preíTa da Cidade Elhach

,
que

he a cabeça do leu Reyno ; e com grande

número de Arábios que trouxe , fe metteo

nella pêra a defender. E peró que Raez
SoleimJo lhe deo bateria de maneira que

derribou o lanço do muro que os noíTos

viram
,

quando per alli paíTáram
,
queren-

do os Mam.elucos entrar per combate , foi

tanta a mortandade nelles
,

que conveio a

Raez Soleimão apartar-fe daquelle commet-
timento , e meio desbaratado fe tornou re-

colher pêra dentro do eftreito á Ilha Cama-
ram. Na qual o Soldao lhe mandava que

fizeíTe huma fortaleza
,
quando nao tomaífe

Adem ,
porque dalli poderia fazer a guer-

ra á índia té que lá houveíTe outra coufa

,

em que pudeiTe eílar feguro de noíías Ar-

madas. Poíios na obra da fortaleza , cujo

muro tinha vinte e oito pés de largo , em
quanto nella trabalhava a gente com.mum

,

ordenou Raez Soleimão de entrar dentro

na terra firme , e tomar huma Cidade cha-

mada Zeibid
5

porque a gente que alli ti-

nha era muita ^ e gaílava-lhe os mantimen-
tos^
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tos ; e quando nefte caminho não íizeíTe mais

que trazer alguns , iílo romaria polo traba-

lho delle. Finalmente ficando Mir Hocem
com toda a Armada f;izendo a obra da for-

taleza 5 Raez Soleimão entrou pola terra

dentro com a melhor gente que tinha , e

tomou a Cidade
,
que era dalli obra de doze

léguas , na qual fe leixou eílar alguns dias

,

por achar nella muito esbulho , e por fer

viçofa , e abaftada , era a gente má de fa-

hir delia. Nefte tempo veio nova da Cida-

de Judá ,
que o Turco em huma batalha

que deo ao Soldao , desbaratara , e mata-

ra ; a qual nova ainda que nao fe havia por

mui certa , folgou Mir Hocem com ella

,

por favorecer a feu propoiíto.. Porque co-

mo tinha mortal ódio a Raez Soleimão

,

por lhe tirar a capitania mor daquella Ar-
mada , e mais era Turco , e elle Cordij

,

nações que fempre eftam em ódio mortal

,

e mais no modo de mandar a frota 5 tinha

recebido delle alguns defgoftos , amotinou
a gente , dizendo : Aynigos ^ o Soldao nojjò

fenhor he morto ^ eanós os feus vajjallos y

que vimos nejia Jua Armada , convém de--

fendermos fua terra \ e ainda que a nova

defua morte naofeja mui certa , hafta ter-

mos por certo as batalhas que já per ve-

zes houve entre o Turco , e elle, E porque
Raez Soleimão he Turco , e veio ao fervi-

C ii ço
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ço do Solãão fugido do Turco pelos ifíful-

tos , e roubos que tem feito em fua pro-

. fria pátria , e ora com efia JtoTa quererá
tomar voz por elle

,
pêra fe reftituir na

fua graça , em quanto fe elle anda enchen-

do de dinheiro , e riquez-as
,
que houte na

tomada de Zeihid , onde elle , e os outros

que o feguíram eftam mimofos da fertili-

dade da terra , meu parecer he que nos va-

7710S pêra Judd , // fefaher o certo em que

termo eftam as coifas do Soldao noffo fe-
7ihor

;
porque muito w.ais importa ajeufer-

njiço fegurar-lhe aquelia Cidade
,
que eu

per feu mand.ado cerquei com tanto traba-

lho , e aj]l figurar ejla fua Armada
,
que

cufiou hum grande mmiero de dinheiro
,
que

eftarmos nefta Ilha morrendo com a pedra
ás coftas nefta obra

,
que eu não hei por

coufa importante a fcu ferviço, A gente

como andava caníada da obra , e muita adoe-

cia do trabalho , e roins ares da terra , e

fobre tudo mui indinada de Soleimão , e

dos de fua companhia
,

por lhe dizerem

quanto dcfpojo houveram na tomada da Ci-

dade , facilmente foram na opinião dí^ Mir
Hocem. Finahpiente elle fe partio com a

melhor parte da frota , leixando algumas

pêra quando Raez SoIeimao tornaíTe ter

embarcação , e ifco náo por amor de fua

peífoa , fomente por Mamelucos que anda-

v:

:

vam
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vam com elle por ferem naturaes do Cairo.

Raez Soleimão tanto que ibube eíta parti-

da de Alir Hocem
,

provida a Cidade de'

gente que alli leixou em guarnição , tornou-

fe a Camaram , e embarcado nas velas que
achou 5 foi-fe a Judá , onde Mir Hocem o
não quiz recolher , dando por efcufa a no-

va do desbarato do Soldao ; e que em quan-
to não foubeíTe outra coufa em contrario ,

elle o não leixaria entrar
,
por fer homem

fufpeitoío ao eílado do Soldao
, poílo que

em leu ferviço andaíTe, dando pêra iíTo to-

dalas razoes que approvavam fua opinião.

Sobre o qual negocio vieram ás armas , ao
que acudio o Xerife Paracate

, que eftava

na cafa de Meca
,

que eram dalli doze lé-

guas 5 o qual como homem religiofo met-
reo a mão entre elles ^ e os concertou por
eíla maneira : que Mir Hocem recolheííe a
Raez Soleimão na Cidade , e cada hum cf-

tiveíle por Capitão da gente que tinha em
^quanto manda fiem. recado ao Soldao que
determinaíTe eíle calo entre elles

,
por fe

não ter por mui certo feu desbarato. Peró
Raez Soleimão , depois que foi recolhido
na Cidade , não guardou que vieíTe o tal

recado
,
poílo que logo defpachaífem cartas

pêra o Soldao
, porque ante de poucos dias

nianhofamente prendeo Mir Hocem com
quanta vigia tinha fobre fi. E não oufando

de
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de o matar , nem ter prezo , o mandou met-
ter em huma galé , dizendo que o manda-
va ao Soldão que o caítigaíTe daquella união

que fizera ; e fecretam^ente diíTe ao Capitão

da galé , que como foíTc no mar largo que
o JançaíTe íicUq com huma pedra ao peíco-

^o 5 e aíií acabou. E porque a nova da mor-
te do Soldão dobrou com huma batalha que
lhe deo o Turco ; Raez Soleimao em leu

nome levantou bandeira per todalas tor-

res do muro da Cidade
,
poílo que em ver-

dade o Soldão não era morto neíle tempo

,

fomente tinha perdido algumas batalhas. Po-
rém quando veio o anno de dezoito , a vin-

te e quatro de Agoílo , o Turco lhe deo
outra em que elle morreo ; o qual entre os

Mouros per excellencia fecham.ava oRey,
per eíle vocábulo Soltao

,
que nós corrom-

pemos em Soldão , chamado per próprio

nome Canfor Algavri , em quem acabou

o nome do Soldão do Cairo cabeça de to-

do o Rejno do Egypto , o qual eíiado fi-

cou mettido na coroa da caía Otthomana
dos Turcos. Eftas diíFerenças entre eftes dous
Capitães havia poucos dias que paíTáram

,

quando Lopo Soares chegou ao porto de

Judá ; e com eíla voz que Raez Soleimao
tomou pelo Turco naquella Cidade , e pre-

fentes que lhe mandou do defpojo de Zeibid
,

fe tornou reconciliar com elle , c depois pa-

gou
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gou a morte de Mir Hocem , como adian-

te fe verá.

CAPITULO IV.

Do que Lopo Soares pajjhu no porto de

Judd, e depois que fe dalli partio té che-

gar a Gamaram , onde invernou , onde veio

ter Z). João da Silveira , ao qual elle Lo-

po Soares mandou bufear d cojia do Ahaffi.

Urta a noíTa frota no porto da Cidade

_|Judá , mandou Lopo Soares por razão

do canal per que fe ella fervia ,
que era

retorcido da maneira que diíTemos com o

banco de arêa que tinha
,

que as vélas de

remo fe puzeíTcm diante , e as náos groíías

na boca do canal , ficando com toda a Ar-

mada quafi de roftro com a Cidade \ e ain-

da que feria efpaço dehuma légua, os pe-

louros de ferro coado , com que tiravam

dous bafalifcos , vinham faltar entre as náos.

E era eíle banco de arêa tão baixo^
,

que

na vafante da maré ficava huma praia ,
per

a qual ao terceiro dia da chegada de Lopo
Soares veio hum homem, e acenando dalli

ás náos 5 mandou elle a Baftião Rodrig;ues

Lagues de alcunha que em hum batel foíTe

ver o que queria. O qual era hum arrene-

gado que fallava mui bem o Hefpanhol , e

trazia huma carta de defafio a Lopo Soares

de
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de Raez SoJeiniao , clica de todalas rebola-,
rias que os Turcos coílumam , commetren-
do batalha por mar , ou por terra , hum
por hum

, ou tantos por tantos
, por evitar

morte de gente. E pofto que Gaípar da Sil-
va

, e D. AfFonfo de Alenezes pediram a
Lopo Soares que lhe concedeíTe a cada hum
delies efta mercê , foi a reípofta levada ao
Mouro

, que diíTeíTe a Raez Soleimao
, que

a refpoíla elle efperava de lha ir dar em
terra. E quando veio ao feguinte dia, quaíl
como em íatisíaçao de íeu requerimento,
mandou Lopo Soares a D. AíFonfo de Me-
3]ezes

5 e com elle Diniz Fernandes de Mel-
lo em. a fua galé que lhe foffc fondar todo
o canal • e em quanto elles iílo faziam , fo-
ram outros Capitães com alguns bateis poer
fogo a humas náos

,
que eibvam no meio

do canal. O qual depois de fer pofto , aíli

tomou poíTe de hum galeão , fazendo-o to-
do em huma labareda, que parecia aos da
Cidade que ardiam já nelle , e começaram
de a defpejar. P.aez Soleimao quando vio
o alvoroço da gente , comxçou dizer : Sefí/jo-

res
, e amtj^os , onde vos quereis ir ? que

temeis ? Não vedes vós que aquella gente
ha três dias que veio ^ e não fez mais que
queimar aquelle galeão que achou defampa-
rado de defensão ? Se credes que ha de fa-
bir em terra , ejlais enganados

,
porque
quem
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quem quer fahir em terra , 7ião ha de quei-

7nar o galeão , mas vir a elle , e tomallo
\

por tanto tornai-vos a vojjas cajas
,
que Jiaa

he aquella a gente que fe ha de pôr nejje

trabalho. E porque os ajfombremos de cá ,

tanto quanto os affombram os pelouros dos

bafalifcos que lhes lá vamfazer damno , de^

mos-lhes huma mojlra porfora dos muros ,

porque vejam que efta Cidade não eftá tão

defamparada como elles cuidam. Finalmen-

te com eílas , e outras amoeílações , ú\ç, poz
toda a gente em ordenança com grande eí^

trondo de feus tangeres , e bandeiras , e deo
de íi moítra ao longo da ribeira , fahindo

por huma porta , e entrando por outra ; e

de cima dos muros , onde todo o povo efta-

va poílo , eram tamanhos os alaridos
,
que

fendo huma légua donde os noíTos eílavam

,

lhes vinham, eílrugir as orelhas. E de quan-

do em quando tiravam três , ou quatro ba-

falifcos de trinta palm.os de comprido , cujo

pelouro era de tamanho da cabeça de hum
Jiomem, alguns dos quaes andavam pulan-

do entre as náos ; mas aprouve a Deos que
andando neftes faltos como huma péla de
vento , não fizeram damno algum. Lopo
Soares fabendo de D. AlFonfo , e de Diniz
Fernandes como pelo canal não fe podia en-

trar fenão com muitas voltas , e ainda que
foíTem em navios dç remo razos corriam

mui-
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muito rifco

,
por os Mouros terem poíla a

fua artilheria em parte que lhes faria m^uito

damno ; aílentou com alguns Capitães em
fegredo de mandar dous , ou três dos Cliri-

flâos cativos dos que fugiram na gelua
, que

foíTem de noite em hum batel encravar eíla

artilheria , nas eólias dos quaes iriam outros
bateis pêra porem entretanto fogo ás galés

queeftavam noeílaleiro. Peró nenhuma cou-
fa deitas houve eiíeito

, porque os cativos

depois que lhes foi communicado eíle nego-
cio

5 promettendo-lhes Lopo Soares grande
premio fe o fízeíTem , refpondêram que
aquillo era irem elles morrer fem fruto al-

gum
, porque a artilheria

, e galés tudo fe

velava de noite com muita gente : que feu

parecer era pôr o peito em terra •, por ven-
tura quando viíTem os Mouros efta fua de-
terminação 5 defpejariam a Cidade , como
já o começavam fazer de temor fem ver

mais que o corpo de tao formofa frota. Lo-
po Soares com eftas coufas diílimulou per
efpaço de dous dias

,
parecendo-lhe que o

tempo , e o cuidado nellas lhe dariam al-

gum modo com que cumpriíTe com a von-
tade d'ElRey D. Manuel , fegundo o regi-

mento que pêra efta entrada do eftreito lhe

tinha dado. -E quando foube que per toda
a frota havia grande murmuração porque
não fahia em terra ^ chamou a confelho to-

do-
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dolos Capitães ^ e pefíbas notáveis; e por

fiia juftiíicaçáo , depois que lhes fez relação do
que tinha feito , e confultado com alguns

delles nos dias que eram paiTados depois de

fua chegada , mandou-lhes ler pelo Secreta-

rio o Regimento que lhe EIRey dera febre

a entrada daquelle eílreito. No qual lhe

mandava
,
que em nenhuma maneira com-

metteíTe cafo onde manifeftamente a gente

correíle perigo da vida , e outras muitas cau-

telas , de que devia ufar, tudo porrefguar-

do da vida dos homens , e também por não

aventurar o eílado da índia em hum feito

,

em que fe nao ganhava muito pêra a fegu-

rança delle , falecendo-lhe já quatro velas

que eram defapparecidas ,
que levavam a

quarta parte da gente da frota, e a maior

das munições que havia miíler. E porque

elle Lopo Soares fempre tinha mais refpei-

to ao que lhe EIRey mandava, que a quan-

tas murmurações podia haver naqueila fro-

ta em gente de pouca coníideraçao , não
cumpria com feus appetites

,
que era fahirem

todos em terra. E que verdadeiram.ente çUq

não tinha efcandalo de quem iílo dizia , an-

te os julgava por cavalleiros , e hora.cns de

generofo animo
,

pois eftimavam pouco a
vida por ferviço de feu Rey

;
porém tam-

bém deviam de crer que elle era tão ami-

go de ganhar honra ^ como cada hum del-

les j
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les , e que deter-íe na determinação defte

feito não era a outro fim fenao eíperar fe

viriam 2s outras velas , e também ver fe

achava algum, caminho como pudeíTe cum-
prir com o que IheElRey mandava, e el-

les defejavam ; e porque té então nenhuma
coufa deílas fuccedêra , elle os ajuntara pê-

ra cada hum dizer o que lhe nilío parecia.

Leixando Lopo Soares efte negocio nos vo-

tos dos Capitães , foram eiles tão diíFeren-

tes , e apaixonados na maneira de fc con-

trariar huns aos outros, quetom.ou elle por

conclusão eíla
,
que lhe ElRey encommxen-

dava , não aventurar a gente em cafos de

tão manifoílo perigo. Dando por razão
,
que

elles não eram vindos alli amais que a pe-

lejar com aquella Armada do Soldão , a

qual fe acharam no mar
,
per qualquer mo-

do que fora a commettêram té a metter no

fundo
5
porque a tenção d^ElRey era fomen-

te tirar aquelles Mouros do Cairo navega-

rem pêra a Índia per via de commercio

,

quanto mais com m.ão armada. Forem co-

mo as galés que alli eílavam varadas já não

eram pêra navegar
,
(fegundo os cativos di-

ziam
, ) por eílarem já gaíladas do Sol , e

inais com as efcalas que Raez Soleimao an-

dou fazendo , e diírerenças d'ante elle , e

fvíir Hocem fe desbaratou a gente , a eViQ

lhe parecia que com a nova que fe alli ha-

via
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via por certa da morte do Soldao , rodalas

Armadas contra a índia acabariam. Porque

primeiro que o Turco acabaííe de tomar

aquclle grande eílado do Cairo , e pacificar

os Mouros da Arábia
,

que naturalmente

tem ódio aos Turcos
,
paliariam muitos an-

nos. E quando o Turco foííe fenlior pací-

fico de todo 5 nao em conquiílar a índia ,

mas defender-fe da Chriftandade , e do Xe-
que límael Rey da Pcrfia

,
que tinha da ou-

tra ilharga 3 havia miíler íèu poder por fe-

remt vizmhos de ante a porta. Aíli que per

qualquer via deftas elle havia aquellas ga-

lés por desbaratadas , e elle fe haveria por

mais desbaratado no juizo aventurar con-

tra o mandado d'ElRey a flor de toda a

índia
3
por queimar hum pouco de páo que

já não fervia, nem lhe podia fazer damno.

E fe o haviam por razão de tomar a Cida-

de 5 elle não comprava com tão grande pre-

ço , como era, vidas de muita nobreza que

nella podiam perecer , tão vil coufa como
ella era

,
pois lègundo diziam os cativos que

delia fahíram , todolos feus moradores cita-

vam de maneira apercebidos na falvaçao de

fuás fazendas
,
que quando a leixaíiem ha-

via de fer com as paredes vaíias. Finalmen-

te examinadas eílas , e outras razoes por
parte deíle negocio , ficou aíTentado fer fer-

viço d'ElRey leixar o commettimento de

ca-
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cada huma das ditas coufas por o pouco
que importavam , e manto que fe nellas

aventurava , e determinou Lopo Soares de
íe partir dahi a dous dias y havendo onze
que alli eílava. E quando veio á fahida da
frota , como eram muitas velas , e o lugar

eftreito , não puderam laiiir naquelJa maré
liuma náo. Capitão AíFonfo Lopes d'Acoí^

ta , e duas galés , Capitães Lopo de Brito

,

e Fernão Gomes de Lemos, fobre as quaes

mandou Jogo Lopo Soares a D. Aleixo que
fe metteíTe na caravela deFrancifco de Ga ,

e que lhas rccolheíTe. Quando na maré do
outro dia pela manhã que D. Aleixo deo
íinal comhumxa bombarda que levaíTem to-

dos ancora , fahio de dentro do porto de

Judá huma galé mui bem efquipada ; e em
chegando junto de Fernão Gomes de Le-

mos , que era o que eílava mais dentro do
canal , tirou-Ihe com hum bafalifco , a for-

ça do repuxo do qual foi tão grande
, que

fez dar á galé himia volta em redondo de
maneira

,
que lhe viram os noíTos a quilha.

E ou que ella não vinha a mais que a fa-

zer aquelle tiro
, que foi cm vão , ou que

elle lhe fez algum damjio , tornou-fe mais

íeza pêra dentro do que vinha , e na con-

junção da fua chegada Diniz Fernandes de

Mello como tinha huma galé bem efquipa-

da , arrancou rijo^ e foi dar hum cabo á

ga-
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^alé de Lopo de Brito
,
que era mui peza-

ía no remo
,
por íer a maior de toda a fro-

a. E porque a gente Portuguez quando
Dlha de fora , muitas vezes fe não contenta

io que os outros fazem
,

quizeram alguns

I
axar a Fernão Gomes no modo que teve

ie fe recolher 5 fszendo elle niíTo o que de-

ia 5 como Cavalleiro que era , e procedeo

laqui o que adiante diremos. Lopo Soa-

•es , recolhida toda fua frota , fez feu cami-

iho pêra a Ilha Gamaram , com fundamen-
o de desfazer a fortaleza que Raez Solei-

não alli tinha começada. E a primeira cou-

à que fez em chegando , foi mandar duas

:aravelas , Capitães Francifco de Ga , e
^ourenço de Cofme

,
que foíTem a outra

coila do Abexij bufcar D. João da Silvei-

'a 5 e as outras veias que fe apartaram da
TOta

5 por não ter fabido o que era feito

iellas. E também trabalhaíTem mxuito por
omar o porto da Ilha Maçuá , e do lugar

Arquico
,
que era na terra firme , os quaes

diziam fer do Preíle João , e foubeíTem fe

^ra verdade íer elle mandado Mattheus por
[èu Embaixador a ElRej de Portugal pola

iiivida que havia niíTo , e tudo foíTe o mais
iiíTimuladamente que fer pudeíTe , e fe in-

íbrmaífem bem das coufas do Preíle. . Com
Ds quaes mandou ir o bacharel Juzarte Vie-

as, e dous Línguas^ hum chamado Antó-

nio
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nio Fernandes , e outro Ajarnet Mouro Gra-

nadil
,
que já eítivera naquella terra do Prel-

te. Partidos eítes navios , foram ter á Ilha

Dalaca , e defronte delia em outra chamada
Daruá acharam D. João da Silveira

,
que

aportou alli com aíTás fortuna , e lhe deo
nova que no dia do temporal que o fez

apartar da frota , fe perdeo o junco , Capi-

tão Diogo Pereira , falvando-fe todolos Ma-
labares que hiam nelle , fomente três , ou

<]uatro. E que da Ilha Dalaca , cujo porto

elle primeiro tomara , fe paífára áquella

ilheta
5

por eílar mais feguro dos Mouros
delia

,
por lhe dizer Mattheus Embaixador

do Preíle que com elle vinha , fer mui po-

voada delies 5 e o Rey fenhor delia mui
máo homem , de quem fe não havia de fiar

,

principalmente depois que elle D. João to-

mara duas geluas carregadas de mantimen-

tos
5
por neceílidade que tinha dellc. Paíla-

do o primeiro dia da chegada deíies dous

Capitães 5 teve D.João coníelho com elles

e com o Bacharel Juzarte Viegas fobre c

que Lopo Soares mandava que elles fízef-

fem pêra fer certo das coufas de Mattheus

e aíTentáram o mais diílimuladamente que

puderam, (dando-!he entender íer a outro

íim
5 ) que em aquelles dous navios o levaf-

fem á Ilha Dalaca
,
porque como elle fabia

tanto do Rey delia, poderia fer que have-

ria
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ria alli quem o conccdeíTe. Peró Mattheus

quando ihe foram com efte negocio , em
nenhuma maneira puderam com elle que fa-

hiíTe da náo , e fez grandes exclamações , e

requerimentos da parte d'ElRey D. Manuel

,

que em neníium modo navio algum foíTe

áquella Illia por a maldade d' ElRey del-

ia , como já muitas vezes tinha dito ; e de

como elle fazia efte requerimento
,
pedia ao

Efcrivão da náo que lhe déííe hum aíTinado

pêra aprefentar ao Capitão mor. D. João

,

e os Capitães, quando viram tantas excla-

mações delle 5 tiveram pêra íi que tudo eram
cautelas por não fer conhecido da gente

da Ilha , de quem fe podia faber fer elle

quem cuidavam algum Mouro do Cairo

enviado a Portugal por efpia das coufas del-

le ; e leixando-o em fua contumácia , efpe-

dio D. Joáo as duas caravellas que foííem

fazer o que Uiq Lopo Soares mandava , e

elle partio pêra Camaram , onde chegou a

falvamento. E ao tempo de fua chegada

,

que foi a primeira oiiava de Pafcoa do Ef-

pirito Santo, hum Clérigo per nome Fran-

:ifco Alvares
,

que vinha em efta náo em
:ompanhia de Mattheus , foi ver Duarte

Galvão que eftava em eftado da morte , não

de enfermidade , mas de velhice , e nojo.

A.0 qual Francifco Alvares
,
por fer da fua

:reação , elle Duarte Galvão diiTe : Padre
,

Tom.IIL P.L D jjer-
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ferguntats-me como eftou , e não me dais

nova da morte de meu filho Jorge Galvão'^

Senhor ( reípondeo Francifco Alvares ) ef-

tará prazendo a Deos em algum porto da
terra donde nós vimos. For mais certo (dif-

fe Duarte Galvão) tenho eu que elle , e meu
fohrinho D. Álvaro com quantos hiam na

fua fufta , eftam no Paraifi) , onde N. Se-

nhor os levaria por fua mifericordia ,
pois

morreram em feu ferviço , e de feu Rey,

Cd podeis ter por certo que todos fe ala-

garara no mar \ e Lourenço de Cofme , e

alguns do feu navio , os Mouros lhes cor-

taram as cabeças na Ilha Daiaca , onde

os vós leixafles. As quaes palavras foram
tão verdadeiras , como o inelmo caio : cá

dahi a dous dias que Duarte Galvão falle-

ceo 5 vieram as duas caravellas , e coutaram

como Lourenço de Coime , e o Efcrivão

do navio com alguns em fua companhia fa-

li iram na Ilha Dalaca
,
per faberem as cou-

fis de Mattheus , foram mortes pelos Mou-
ros , e féis efcaparam mal feridos , e que

ifío caufára o Mouro Ajamct lingua que

levaram. O qual cafo não foi por culpa de
Ajamet , ante elle foi o primeiro a que a
Rey da terra mandou cortar a cabeça , di-

zendo que elle trouxera alli os Portugue-

zes ; e iílo fouberam depois os noílbs quan-

do Diogo Lopes de Sequeira alli veio ter y
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fendo Governador da índia , e mandou Dom
Rodrigo de Lima por Embaixador ao Pref-

te em companhia de Mattheus , como em
feu lugar fcrá efcrito. Parece que não quiz

Deos que foíTe levada efta embaixada per

Duarte Galvão , como levou outras a Reys ,

e Príncipes da Chriftandade j e permittio que
acabaíTe feus dias a nove de Junho de qui-

nhentos e dezefete , em idade de fetenta e

tantos annos , e foíTe enterrado naquella Ilha

Gamaram , e Teu filho no ventre dos peixes

do mar Roxo , íem hum faber da morte do
outro , fomente o pai que vio em efpirito

a do filho. Parece que o animo do homem
5

quando já eftá de partida pêra o lugar dos

efpiritos
,

quafi meio feparado da carne , vé
em efpirito o que a nós não he manifeílo.

Foi eíle Duarte Galvão filho de Ruy Gal-

vão Secretario d'ElRey D. AíFonfo o Quin-
to : Era homem douto nas letras de Huma-
nidade : Compoz per mandado d' ElRej
D. Manuel a Chronica d'ElRe7 D. AfFon-

fo Henriques primeiro Rcy defte Reyno de
Portugal 5 ou (por melhor dizer) apurou a
linguagem antiga , em que eftava efcrita ; e

quem quer que foi o primfeiro compoedor
lella 5 dará conta a Deos de macular a fa-»

na de tão illuftres duas peíToas , como fo-

-am a Raynlia D. Tareija , e ElRey D. Af~
onfo Henriques feu filho nas dilFerenjas

, que
D ii con-
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conta haver entre elles. Pois ao tempo que

feii pai o Conde D. Henrique falJeceo 5 elle

Principe D. AíFonfo ficou em idade de íeis

annos debaixo da obediência , e tutoria de

fua Madre , íem ella lhe dar Padraílo , nem
elle aprender , e outras fabulas que a Chro-
nica conta. A verdade da vida, efeitos do
qual Principe , fe a N. Senhor aprouver dar-

nos vida , fe verá em noíTa Europa. Com-
poz mais Duarte Galvão no tempo que El-

Rey o mandou com eíla embaixada , huma
exhortação fobre a empreza daquella con-

quiíla 5 e deílr-ui^âo da cafa de Meca , tra-

zendo pêra iílb muitas authoridades , e al-

gumas profecias
,
que denunciavam haver de

ler feita per a Clirifiandade deíla noíTa Eu-
ropa. Concluindo

,
que per outro caminha

fe nao podia mais levemente fazer
,
que per

aquelle eflreito do mar Roxo , ajuntando-fe

as Armadas d'EiRey D. Manuel com as

gentes do Rey dos Abexijs chamado Prefte

João , e alguns Príncipes Chriílaos pela par-

te de Soria , em hum mefmo tempo pode-

riam tomar das mãos dos Mouros a Cafa

Santa de Jeru falem , onde eilam todos os

paíTos dos Myílerios * de noífa Redempçao.
Sobre a qual exhortação ElRey D. Manuel
o anno de quinhentos e cinco tinha manda-
do fecretamente o mefmo Duarte Galvão
soEmperador Maximiliano, e a EIRey de

Fran-
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França , e ao Papa Alexandre , como mais

largamente efcrevemos em fua própria Chro-

nica. E no fím defta exhortaçao elle Duar-

te Galvão dá deícuipa de íi , fendo homem
de tanta idade , acceitar Jiuma tal empreza

,

com tantos , e taes perigos de mar , e de

terra. Fizemos eíla digreísao íobre as cou-

áas de Duarte Galvão
,
porque pois tomá-

mos cuidado de efcrever os trabalhos
,
que

os naturaes deíle Reyno paíTáram naquella

conquifta de Afia, convém que não negue-

mos a cada hum, que á noíTa noticia vier,

o premio defte lugar de memoria ; e tam-

bém devemos ifto a Duarte Galvão por ra-

zão das letras
,
pois per ellas

, quanto fua pof-

fibilidade alcançou , deo nome a muitos.

Os oíTos do qual foram depois em tempo
de D. Henrique levados daquelle lugar per

Francifco Alvares Clérigo , e elle os man-
dou á índia , e de lá os trouxe a eíle Rey-
no António Galvão feu filho , vindo por
Capitão de huma náo. E não fomente por

caufa das vezes que noílas Armadas inver-

náram naquella Ilha Camaram , fepultura

de tanta gente , mas ainda com efta parti-

cular de Duarte Galvão , e com hum cafo

que fe commetteo junto delia , fica celebra-

da em nome acerca de nós : o qual cafo

procedeo da fahida da galé de Fernão Go-
mes de Lemos per o canal de Judá , como

atrás
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atrás apontámos. Cá ouvindo e]le que íe

diziam algumas coufas que tocavam em fua

honra , no modo que teve em fe fahir do
canal , defafiou por iíTo a Simão d'Andra-

de pêra efta fepultura de Duarte Galvão :

o fucceíTo do qual feito
,

por fer matéria

de honra, ficará entre elles , baíta faber que

-cada hum fez o que cumpria á fua , e no
fim ficaram amigos.

CAPITULO V.

Como partido Lopo Soares da Ilha Ca--

maram
, foi ter d Cidade Zeila , que ejlâ

fia cofia da terra Africa ,
principal porto

do Reyno Adel , a qual tomou por armas ,

e depois queimou.

^ Allecido Duarte Galvão , que era a

principal parte por cujo refpeito ElRey
D. Manuel mandava a Lopo Soares que to-

malTe a cofta da terra Abexij , e também
com a morte de Lourenço de Cofme , e

coufas que paUáram em Dalaca , em que

Mattheus fe havia por falfo Embaixador

,

poílo que feus receios foram verdadeiros,

nafcêram daqui entre elle , e Lopo Soares

taes defgoftos
,

que nunca mais hum quiz

ver o outro , com que elle Lopo Soares af-

fentou de não ir a eíle negocio, e fazer fua

via caminho da índia, com fundamento de
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efcrever aElRey o que fentia deMattheus ,

e era paíTado por íua cauía. Peró ante da

faa partida, em quanto alli invernou, paf-

fou trabalhos de fome , lede , e enfermida-

des
,

que era coufa piedofa ver morrer a

gente que alli ficou parte delia enterrada na

terra , e outra lançada no mar. E o que tam-

bém caufou parte deíla morte foi o traba-

lho que teve em derribar o que Raez So-

leimão , e Mir Hocem tinham feito na for-

taleza. E porque na terra firme da Arábia ,

que tinham por vizinha
,
pouco mais de hu-

ma légua junto de hum lugar chamado Cei-

lif , começaram acudir alguns Mouros com
mantimentos da terra, mandou Lopo Soa-

res que nefte ir , e vir aos comprar , andaf-

fe fomente hum bargantim , de que era Ca-
pitão Baftião Rodrigues. O qual havendo
dias que fervia nefte comm.ercio , dando , e

recebendo com os Mouros pacificamente

fem muitas cautelas , vieram duas geluas ,

que são barcos leves , per mandado de Raez
Soleimão 5 como defcubridores do que fa-

zia noíTa Armada ; e vendo a feguridade

com que o noíTo bargantim fazia feu ref-

gate com os Aiouros , aíFentáram eftes das

geluas com os da terra
,
que os entretiveíTem

pcra hum tal dia , e que fahiriam de huma
encuberta , e fariam feu feito. O qual nego-

cio fuccedeo tanto em favor dos Mouros

,

por
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por o noíTo bargantim eftar quaíi em fec-

co quando deram lobre eJIe
,

que foi to-

mado com dezeíete homens , e levados a

Raez Soleimão , o qual os mandou de prc-

fente ao Turco , e hum delles que fugio

de Conftanrinopla , e veio ter a efte Rey-
no , contou todo o cafo. Lopo Soares agaf-

tado deíle defaftrc , e dos mais íliccedimen-

tos da entrada daquelle eftreito , com os pri-

meiros Ponentes que ventáram , fe fez á ve-

la , e foi furgir diante da Cidade Zeila ^ íl-

tuada na terra Africa , em fahindo das por-

tas do eftreito obra de vinte e féis léguas
,

em huma enfeada que a terra alli faz , a

qual , ( fegundo fua íituaçao
, ) parece fer

aquella povoação a que Ptolomeu chama a

Avalites emporium. Porque a Cidade em íl

tem antiguidade de edifícios de pedra , e

cal , ao m^odo da Cidade Adem. , e 'a co-

marca dentro no interior da terra , fértil , c

per ella fahem quaíi a maior parte das cou-

ias
5
que per via de coinmercio fe tiramx da

terra do Rey dos Abexijs , e aíli entram as

que fe lá defpendem. O fenhor da qual he

ElRey do Reyno Adel , cuja Metropoli fe

chama Arar
,
que eftá dentro do fertão no

principio da região , a que Ptolomeu cha-

ma Tica , e diftará defta Cidade Zeila ef-

paço de trinta e oito léguas contra o Su-

duefte. E a caufa por que Lopo Soares quiz

dar
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dar neíla Cidade Zeila foi por o favor que a

Armada deRaez Soleimao achou nelia de-

pois do damno que leixava feito em Adem ,

:omo quem os favorecia em ódio delia;

porque ambos eíles Reys o de Adem ,
e o

de Zeila
,
peró que não refidiíTem nellas fo-

mente os Governadores que tinham poílo

,

- eiles eílavam dentro no fertão ,
era eíle

Ddio entre elles por caufa do rendimento

da entrada , e fahida das mercadorias do ef-

ireito. Cá antigamente eíla Zeila foi mais

célebre empório , e efcala daquellas portas

do eftrcito , do que era Adem ; e depois

que nós entrámos na índia ,^
começou eíla

de fe nobrecer com diminuição de Zeila.

E além deita caufa a principal^, houve ou-

tra , que era irem os homens tão quebrados

no animo , e defgoítofos daquella jornada

polo pouco que tinham feito
,
que pêra os

fatisfazer em alguma maneira ,
quiz Lopo

Soares íiihir neíla Cidade , fazendo^ conta

que Adem feguro tinha leixalla debaixo da

noíTa obediência ,
polos^ offerecimentos , e

modos com que o Capitão delia o recebeo.

Aíli que com eíle fundamento chegada a

noíTa Armada ao porto , fem muita refiílen-

cia ella foi poíla em noíTo poder , á cuíla

das vidas de muitos Mouros que íicáram

per eíTas ruas : a dianteira da qual entrada

deo Lopo Soares a D. João da Silveira per
^

liu-
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huma parte, e aJorge de Brito, e D. Gai-
cia Coutinho per outra. E não foi táo bre-
vemente commettida

, quão preíles foi def-
pejada dos Mouros , e logo dos noíTos

, por-
que lhe mandou Lopo Soares pôr o fogo

,

edeo ás trombetas que fe recolheíTem a fuás

embarcações com mui pouco defpojo
,
por

ella o não ter em 11 , e algum que havia , o
fogo tomou poífedelle. A caufa de os Mou-
ros tão levemente defpejarem a Cidade, e
nella acharem pouca fazenda foi

, porque
neíle tempo que Lopo Soares alli chegou

,

era ido o Capitão delia a chamado do feu
Rey com a melhor , e mais gente que po-
de levar

, por razão de huma guerra que
tinha com o Prefte João , com quem elle

vizinha. S temendo os Mouros que nella

ficaram
,
que a fahlda de noíTa xlrmada fof-

fe per aquella cofia , como a entrada do ef-

treito fora pela outra da Arábia , da qual
poderiam receber algum dam no

, por ficar

com pouca gente, tinham a Cidade defpe-
jada de toda fua fazenda , e fomente ficou

com a gente pêra pelejar. E entre alguns
cativos, que fealli tomaram, foi hum Por-
íuguez chamado João Fernandes marinhei-
ro

, que dizia fer natural de Leça junto da
Cidade do Porto

, que fora alli ter do bar-
gantim de Gregório da Qiiadra da Armada
de Duarte de Lemos ^ de que atrás efcreve-

mos.
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•mos. O qual os Mouros prenderam
,
polo

accufarem três CareJães
,

que alli foram a

vender armas , a quem fe elie deícubrio que

era Portuguez . parecendo-lhe que com efta

accuíação podiam elles ter mais favor no

vender fuás mercadorias. Da qual obra el-

les não efperáram o galardão dos noíTos ,

porque foram dos primeiros que fe puze-

ram em falvo tanto que elles tomaram a

praia , e naquelle defpojo foram achadas

muitas folhas de efpadas largas , e compri-

das , ainda em preto
,
que elles alli tinham

vendido. E o cafo de maior contemplação

acerca deílas armas levadas áquelles infiéis

per cites homens fem temor de Deos , foi

,

que não fomente fe perderam as que tinham

por vender , mas as vendidas
,
que o Capi-

tão da Cidade levou
,
quando o feu Rey o

mandou chamar pêra a guerra ,
que diíFe-

mos ter com o Prefte João , e elle na con-

fiança delias foi morto per efta maneira.

Querendo ElRey de Adel fazer huma en-

trada nas terras do Prefte com poder de

gente , foi elle fabedor diflb , e o mais em
breve que pode lhe fahio ao caminho , fen-

do naquelle tempo em idade de dezefete

annos ; e per efpias fabendo que o Mouro
tinha aftentado feu arraial em hum grande

campo cercado de montes , mandou-lhe to^

mar os paíTos per onde podia fahir, e deo
fo-
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fobre elle hiima ante manhã. O Mouro
quando vio fobre íi tão grande poder de

gente , aconfeihado per efte Capitão de Zci-

la chamado Mahamed
,

poz-íe em falvo

com finco de cavallo , e elle Capitão efpe-

rou a batalha : e como homem animofo , e

confiado nas boas armas
,
que houvera dos

Catelães , eílando as batalhas pêra romper

,

lahindo do corpo da gente , chegou-fe tan-

to á do Prefte
,
que podia fer ouvido , e

começou em voz alta chamar fe havia al-

guém que fe quizeíTe matar com elle , ante

que as batalhas rompcílem. Ao qual defa-

íio fahio hum Frade chamado Gabri An-
ílres ,

que como valente homem matou eíle

Capitão Mahamed , e foi aprefentar fua

cabeça ao Preíle , como fuial da vitoria que

havia de haver de feus imigos
,

pois o feu

Capitão era morto , e aíTi foi : cá com eíla

morte o exercito dos Mouros fe poz logo

em fugida , na qual o Prefte ficou fenhor

do campo , matando hum grande número
delles. Do qual cafo fe fez huma cantiga

ao modo como acerca de nós fe cantam os

rimances de coufas acontecidas ,
que os noC-

fos ouviram cantar na Corte do Prefte

dahi a dous annos
,
quando Diogo Lopes

de Sequeira
,

que fuccedeo a Lopo Soares

naquelia governança da Lídia , entrou na-

quelle eftreito, e mandou a D.Rodrigo de

Li-
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Lima por Embaixador ao Prefte , com.o le

verá em feu lugar. E hum Francifco Alva-

res Sacerdote
,
que foi neíla companhia de

D. Rodrigo , conta em hum Itinerário que

fez deíla ida
,

que elle vio eíle Gabri An-

dres andar na Corte do Preíte poílo em,

honra por razão defte feito ; e o Preíle

gloiiando-fe defta vitoria, mandara moftrar

a D. Rodrigo cinco, ou féis feixes de ter-

çados de cabos de praia ,
que houvera no

defpojo defta batalha , tendo já dados ou-

tros muitos. E que mandando-lhc dar huma
tenda de brocadilho de Meca pêra elle Fran-

cifco Alvares dizer MiíTa ao Embaixador,

lhe mandara avifo que a defenviolaíTe , e

benzeíTe ,
por fer do ufo d^ElRey de Adel

,

tomada naquella batalha. Aíli que dous exér-

citos da Chriftandade , hum da Igreja Ro-
mana , e de Rey Occidental , e outro da

Igreja AbaíTia de Príncipe Oriental , concor-

reram ambos em hum dia em deftruiçao da-

quelle bárbaro infiel
,
que he o mais pode-

rofo daquellas partes da Ethiopia.

CA-
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CAPITULO VI.

Como Lopo Soares fe partio pêra a Ci-

dade Adem : e do que alli pajjbu com o Ca-
pitão delia j e quere?ído ir Jobre a Cidade
Barbora , com hum temporal que lhe deo

,

arribou a Ormuz , e a maior parte de fua
Armada per diverjas partes pajjbu graU"

jàes naufrágios ^ e infortúnios.

Lopo Soares , havida a vitoria defta Ci-

dade ,
paíTou-fe a outra coíla da Ará-

bia com fundamento de fe ir prover de

agua , e mantimentos á Cidade Adem , e a

leixar tributaria noíTa , como quem eílava

feguro no que tinha paíTado com Miramir-

zam. Peró como tudo o que elle fez foi por

ter o muro da Cidade em terra, e ver que

Lopo Soares naquelle tempo hia mui pode-

rofo 5 e inteiro com fua gente
,
quando o

vio ante o porto de Adem com a Armada
mui desfalecida de fuás forças , e defacre-

ditada polo que paífára emjudá, das quaes

coufas era fabedor , e tinha o iai muro bem
repairado 5 e a Cidade provida pêra fe de-

fender 5 diíTimulou com o provimento da

agua, e mantimentos que lhe Lopo Soares

pedio 5 e muito mais defcubertamente em fe

íazer vaílallo d'ElRey de Portugal. Final-

mente em mentiras , e em hoje lhe mandar
hu-
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Jiuma pipa de agua , e á manhã outra , fin-

gindo eícufas de fe não poder mais fazer

,

por a Cidade eftar mui neceílitada ^ o dete-

ve dez dias , té que Lopo Soares
,
por não

perder tempo , e acabar de gaftar íobre an-

cora mais agua do que alli lhe davam
,
por

a grão neceíTidade que tinha delia , e de
mantimentos , íe fez á vela pêra a outra

coíla de Africa , com fundamento de ir dar

em huma Cidade cham.ada Baibora
,

que
eílava abaixo de Zciia contra o cabo Guar-^

dafu 5 e defronte da Cidade Adem. Mas co-

mo era no fim de Agoílo , em que alli cur^

são os ventos Levantes , e as aguas andam
com elles , ambas eílas coufas abateram , e

efpaldeáram tanto a Armada
,
que perdiam

do caminho : té que havendo dias que an-

davam neíle trabalho com aíTás clamor da
gente

,
por perecer á fome , e fede , veio

huma trovoada
,
que durou per dias da par-

te do Norte , com que fe ella efpalhou

,

tom.ando cada hum o porto que pode. Lo-
po Soares com dez , ou doze navios tomou
o porto de Calayate

, já em dez de Setem-
bro a Deos mifericordia , e dalli efpedio o
caravelão de Lourenço de Cofme

,
que ma-

taram os Mouros. No qual mandou por
Capitão Lopo de Villa-lobos hum cavallei-

ro natural da Villa de Eftremoz , e Pêro
Vaz de Vera por Piloto com cartas a El-

Rey
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Rey D. Manuel , em que lhe dava conta

do que pafTára no eílreito , e íentia das cou-

fas de Mattheus , e ifto a fim que efte re-

cado vieíTe a ElRey ante que a Armada do
anno feguinte partiíTe deíle Reyno

,
pêra

prover nella o que havia por leu ferviço

que fe fízeíTe. O qual caraveláo veio , e foi

huma das coufas que té então fe vio da ín-

dia por milagrofa
,
por fer tão pequena va-^

íiiha
5
que como por coufa maravilhofa , nos

templos fe poe huma peJic de lagarto chea

de paJha
,
por fe ver quão grandes os cria

a terra de Africa ; aíFi diziam todos que El-

Rey houvera de mandar dependurar aquel-

le caravelão por memoria de quão peque-

na coufa viera da índia. Efpedido Lopo de

Villa-lobos , Lopo Soares fe foi pêra a Ci-

dade Ormuz a prover algumas coufas , e

principalmente por ter nova que os Pvumes

a queriam vir cercar; e dahi mandou Dom
Aleixo cm a náo Santa Catharina , e outras

velas com todolos doentes
,
pêra ir dar or-

dem á carga das náos que fe efperavam def-

te Reyno. E quanto á viagem, cafos que

paíláram os Capitães que fe apartaram de

Lopo Soares , certo que havendo-fe de ef-

crever o curfo delles , era recitar huma trif-

te , e miferavel tragedia
,
porque ante , nem

depois fe vio tamanho corpo de Armada
fem pelejar , desbaratar-fe per tantos defaf-

tres.
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íi^es. Porque entre mortos de fome , fede

,

doenças , naufrágios , diíterenças de alguns

mal avindos , e outros defaftres em Melin-

de 5 Moçambique
,
Çocotorá , e outras par-

tes daquella coíla da entrada do mar Ro-
xo , onde alguns Capitães foram ter primei-

ro que tornalTem á Índia
,
paíláram de oi-

tocentos homens. Cá fomente em a náo de

D. Álvaro da Silveira , de cento e trinta

que levava , íicáram vinte e cinco ; e ain-

da eíles vendo lançar feus companheiros pou-

cos , e poucos ao mar por maiuimento aos

peixes 5 e elles mui necellitados do que ha-

viam miíler pêra fuílentar a vida , hiam al-

guns tão mal avindos por pontos da vai-

dade de honra
,
(matéria de toda a paixão

da nação Portuguez ) que eílando o feu Ca-
pitão em terra , em huma aguada que fa-

zia 5 dous delies
,
que fe leixáram ficar com

elÍQ detrás dos outros que hiam carregados

dos barris de agua , o mataram á traição

,

fendo ambos os principaes que elie tinha

por amigos , e a que mais honra fazia. Hum
fe chamava Jeronymo d'01iveira fiho de
Antão d'01iveira

,
que depois por eíle cíí-

fo per juftiça foi degollado em Cochij ; e

o outro havia nome ?Aendafonfo , o qual

era em m.ais obrigação a D. Álvaro
,
por-

que fora criado de feu tio o Barão de Al-
vito D. Diogo Lobo y e elie o tinha dado
-Tom.IIL P.L E a El-
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a EIRey. E efte ,
primeiro que fahiíle do

porto do malefício , foi mxorto ás punhala-

das per João Pvodrigucs Pao , hum cavallei-

ro da Cidade Évora , o qual o matoa , nao

tanto por vingar a morte de íeu Capitão

,

quanto por fe íegurar delle
,
polo ter inju-

riado ; e eile João Pvodrigues primeiro que

chegaíTe á índia , fe perdeo em hum navio.

E aífi fe perdeo em outro João de Ataíde,

e com dlc entre algumas peíToas nobres fo-

ram Ruj de Soufa , e Lopo Mendes de

Vafconcellos , indo ellc cm companhia de

Francifco de Távora , e Chrifcovao de Sou-

fa pêra invernar em Çocotorá , onde acha-

ram D. Diogo da Silveira. E partindo dal-

li todos pêra a índia , miorreo no caminho
D. Diogo de doença , e o feu corpo foi

levado em hum batel per popa da náo té

Goa , onde o íepultáram. Deíloutros féis

Capitães , Jorge de Brito , António d'Aze-
vedo 5 Aires da Silva , Fernão de Rezen-
de 5 Fero Ferreira , e Antão Nogueira

,

huns foram invernar a Meíindc , outros a

Moçamíbique , e dellcs os dous derradeiros

faleceram de doença daquelics trabalhos , e

feus navios foram dados a Lourenço Go-
dinho , e Francifco Godiz ; e todos, tanto

que tiveram tempo , foram com Lopo Soa-

res a Ormuz. Fernão Gomes de Lemos na

fua galé não fomente corrco a tormenta dos

ou-
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outros, mas ainda teve novo trabalho , cá

llic fugio o leu Piloto por defavença que

houve entre elles ; e nao tendo outra agu-

Ília 5 ou carta per que governaíTe fua via-

gem ,
poz a proa no naícimento do Sol té

dar de roílro em Chaul , onde eílava por

Feitor noiTo hum João Fernandes criado

de Triílao da Cunha ^ e por feu Efcrivao

António Mendes com té vinte homens Por-

tuguezes feitorizando algum.as coufas pêra

as feitorias de Goa , e Cochij
,
por aquella

terra ler mui abaílada de mantimentos , e

d 'outras provisões que nao ha na coíla Aía-

labar. O qual João Fernandes por fer ho-
mem aípero , nao eílava alli bem quifto de

alguns Mouros ; e com a chegada de Fer-

não Gomes dobrou o ódio que lhe tinha
\

porque como elle vinha fem remeiros
, pe-

dio efte João Fernandes ao Tanadar Capi-

tão da Cidade
,

que fe chamava Cide Ha-
med, que governava a terra pelo Yzama-
luco feu fenhor

,
que lhe mandaífe dar al-

guns remeiros da terra a foldo pêra efqui-

par a galé. E como fe não achava gQwlo,

que o quizeííe fazer , tem.endo o trabalho do
remo , e mais porque poucas vezes depois

que entram os nao leixam fahir ; vendo-fe
Cide Hamed apreíTado de João Fernandes
fobre o nao fe acharem os remeiros ^ de
importunado diífe-lhe : Não fei que ws

E ii y^-
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faça : vedes ahi hum homem meu , andai

for ejja Cidade , e tomai os que achard.es

fera ijjb, O povo como vio tomar alguns

,

e que lhe não valia acoiherem-íe á meíqui-

ta de fua oração
,
porque dalii os hia tirar

João Fernandes ás pancadas , e os levava

,

alvoroçou-íe contra {^\ç^ em tanta união,

que conveio a elle João Fernandes recolher-

fe ás cafas onde poufava. Sabendo o Capi-

tão Hamed o iníulto do povo, e o eílado

em que João Fernandes eílava , acudio rijo

com alguns feus ; e chegando a elle , que

cftava mui furioíb , como he coílume dos

Mouros 5
quando querem aplacar alguém

de fúria, abraçarem-o per modo de humil-

dade quafi por baixo pelas pernas , fazendo

Hamed eiie officio , tirou elle João Fernan-

des tão rijo per huma das pernas
,

por fe

livrar do abraço do Mouro
,

que lhe deo
com o pé nos narizes

,
que logo foram la-

vados em langue. Qj:.iando os criados de

Hamed o viram naquellc eítado , remettê-

ram a João Fernandes . que logo aili foi mor-
to , e trás. elle os que o acompanhavam

^

que feriam té vinte e dous homens, porque,

•riaquelia fúria a nenhum fe deo vida , fo-

mente efrapou hum Lopo Dias criado de

Fernão Camelo polofalvar hum Mouro feu

rniiigo. O Mouro Cide Hamed como era

hpmem prudente , e.jEnais lhe importava a

-^1
~

a íi í^o^
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noífo paz
,
que o fangne dos fcus narizes

,
por

fer Capitão, e rendeiro da entrada , e íahida

das mercadorias daquelle porto , cauteloii-fe

logo do que podia íucceder ao diante , man-
dando fazer inventario de quanta fazenda aili

achou nacafa da Feitoria, e a poz toda em
boa recadação , da qual ao diante deo boa

conta , como veremos. Fernão Gomes de

Lem.os nao fomente teve bem que fazer em
íe falvar dos da terra , e partir dalli, mas
ainda fendo tanto avante como Dabul , vie-

ram febre elle cinco fuilas que o vinham
bufcar ; e fenao acontecera pôr-fe o fcgo na

pólvora de huma delias , andando pelejando

com elle , o qual cafo metteo as outras em
preíTa de falvar a gente que andava nadan-

do 5 elle ficara alli. Mas eíle damno dos

2>louro3 , e huma fufta noíla que fobreveio

,

a qual mandou D. Goterre Capitão de Goa ,

fabcndo como elle Fernão GomiCs chegara

a Chaui desbaratado , foi caufa de fe fal-

var
,
por não ter comíigo mais que dez ho-

mens Porruí^uezes . e os outros eram remei-

ros Malabares , e alguns dos que tomou em
Chaui , caufa da morte de João Fernandes.

Eíle em fomraa foi o fucceíTo daquella gran-

de Armada
,
que Lopo Soares levou ao Eí-

treito 5 ao qual nós leixaremiOs hum pouco
,

por dar razão do que fe palTou na índia , em
quanto éile fez efte caminho.

CA*
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CAPITULO VII.

Do que fizeram D. Fernando , e Dom
yoao

y
que D. Goterre mandou de Arma-

da : e o que Juccedeo em huma entrada ,

que elle mandou fazer em as terras firmes
de Goa , onde viatdram João Machado , e

alguma gente da nojja , donde fe caufou o

Hidalcão a mandar cercar , no qual tempo

os nofifos padeceram muito trabalho té a
chegada de António de Saldanha,

Artido Lopo Soares pêra as partes do
mar Roxo

,
(de que té ora falíamos

,

)

leixou recado a D. Goterre de Monroy Ca-
pitão da Cidade Goa , que mandaffe duas

Armadas , huma ás Ilhas de ?vlaldiva a guar-

dar as náos
,

que fugindo da coíla da ín-

dia per entre o canal delias faziam feu ca-

minho 5 aííl de Cambaya , como do eílreito

de Meca , e hiam bufcar pimenta , c outras

efpcciarias á Ilha Çamatra ; e outra Arma-
da andaíTe de Goa té Chaul , também por

tazão deílas náos de Mouros
, que alli hiam

carregar de alguma efpeciaria
,
que furtada-

mente haviam da cofta Malabar. Pêra o qual

negocio D. Goterre ordenou feu irmão Dom
Fernando em huma náo . e em fua compa-
nhia João Gonçalves de Caílello-branco em
huma galé, o qual partio para as Ilhas de

' Mai-
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Maldiva. E D.João de Mcnroy feu fobri-

nho ao longo da cofta té Chaul com cin-

co velas : elle em huma naveta , e das ou-

tras
5
que eram fuílas , e catures , eram Ca-

pitães Henrique de Touro , Pêro Jorge

,

Domingos de Xeixas , e Pálios Cerveira;

o qual D. João feguio a cofia , e andou

nclla todo o verão fcm fazer coufa algu-

ma , fomente chegou té o rio de Maim,
onde achou huma náo

,
que vinha do mar

Roxo carregada de mercadoria ; a gente da

qual
,
por falvarem a íi , e as fazendas , en-

traram dentro no rio , e varando-a em ter-

ra , falváram-fe com o melhor que puderam
levar , e o mais houverami os noífos , le vian-

do tudo a Chaul. Da tomada da qual o
Capitão de Alaim chamado Xequegij le hou-

ve por mui oífendido
;
porque não fomen-

te lhe foi tomada a náo quaíi á vifta delle
,

mas ainda lhe esbombardcáram a fortaleza,

E partidos os ncílbs , a grão preíTa man-
dou trás elles dez fufias m.ui efquipadas

,

que os foíTem atalhar á ponta de Chaul

;

porque como era já no principio do inver-

no , começavam de fe recollicr pêra Goa,
e podellos-hiam tomar defcuidados. Peró to-

do eíle feu penfamento lhe fundio pouco :

cá pondo-fe no lugar ordenado 5 e comm.et-
tendo os noífos , elles fe houveram de ma-
neira com que as fuílas fe puzeram em fu-
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gida. Chegado D. João a Chaul com a vi-

toria deílas fuílas , e esbuliio da náo , foi

provido de mantinaentos pelo Feitor João
Fernandes

,
que os Mouros mataram depois

(como já atrás fica.) E na demora que Dom
Joáo alli fez , veio ter com qWq hum Álva-

ro de Madureira cafado em Goa , o quai

fe tinha lançado com os Mouros por ma-
tar hum Lourenço Prego Tanadar da Cida-

de 5 por caufa de huma mulher pública Por-

tuguez : o qual do Hidalcáo , com quem. fe

elle lançou , era paíTado áquellas partes.

D. Joáo porque levava poderes pêra iiTo

,

o fegurou , c que fe foffe com elle
,

pro-

mertendo-lhe perdão de Lopo Soares , o que

elle acceitou. E por vir mal roupado , le

tirou per todolos noílbs té quantia de duzen^-

tos pardaos que lhe deram , com o qual di--

iihciro ú\q. fe tornou a terra, dizendo que

hia comprar roupa pêra fe veílir , e prover

do neceílario ; mas elle em lugar de fe vir

falvar , tornou-fe ao eílado de Mouro em
que andava. E por gratincar a boa obra

que V\\^ os noíTos fizeram , foi-lhe ordenar

]iuma traição
, que logo veremos. Em quan-

to D. João fe deteve no rio de Chaul, co-r

mo quinze fuftas de Melique Kz fenhor de

Dio traziam o olho nelle, tanto que o vi-

ram dentro
,
parecendo-lhe que fe poderiam

melhor ajudar delle^ por o lugar fer eftrei-r

tPí
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to , o foram efperar na boca do rio , onde

os noíTos tiveram bem que fazer em quan-

to fe nao viram no largo. Porque como as

fuítas andavam melhor remeiras , e tinham

muita artilheria miúda , e, trabalhavam por

fugir abalroarem os noíTos com elias , era

o feu modo de peleja huma cfcaramuça bem
travada entre remo, fettas , e fogo , té que

fendo huma das fuás fuftas abalroada , fez

lançarem-fe os Mouros a nado., e falvarem-

fe cm terra , a qual deo avifo a que as ou-

tras fe puzeram a bah-avento das noílas , e

dahi em falvo. D. João como vio que lliQ

não podia fazer mais damno
,
por o tempo

íhe nâo fervir
,

poz-fe em caminho via de

Goa com fundamento de dar huma vifta

a Dabul , e ir fempre á viíla da cofta
,
por

caufa de topar alguns navios de Iviouros ,

que fahiam dos portos delia , fartados da

noíTa Armada. E indo bem feguro do que

íhe efiava ordenado , e fendo já fobre o

porto de Dabul , defcubrindo hum dos ca-

tares que levava diante huma ponta , vio

féis, ou kte velas, as quaes trazia Álvaro

de Madureira , com fundamento de dar fo-

bre elle de noite em o porto de Chaui , on-

de o elle leixava
,
parecendo-lhe que o po-

deria tomar defcuidado. Porque com a da-

nada confciencia que trazia naquelle eftado

de Mouro j em q[ue andava , depois de re-

ce-
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ceber os duzentos pardaos que lhe deram

,

pêra ferepairar de quão desbaratado vinha,

loi-íe a Dabul , e fez crer ao Capitão do
Hidalcão que alli eftava

,
que poderia tomar

os noíTos ás mãos
,
porque ficavam bem def-

cuidados de haver per aquelles portos Ar-
iTiada alguma , e m.ais que os noíTos navios

,

tirando a naveta do Capitão mor , tudo

eram catures , navios que não vinham a con-

to pêra os que ellc tinha. Finalmente por

elle já lá fer conhecido , tanto credito teve

,

que mandando o Capitão de Dabul por no-

me Mira! Meliqiie os feus navios de remo

,

e Capitães que leguiílem o modo do ardil

que elle Álvaro de Madureira dava , vinham
todos com propofito de tomar os noílbs de

iioite fobre ancora. Fero quando houveram
viila do catur

,
que os defcubrio , aíH como

elle fez volta a dar avifo a D. João , aíll

elles mudaram o propofiro , e foram-fe to-

dos metter no porto de Dabul , aos quaes

D. João não feguio mais
,

que quanto os

pode alcançar com artillieria. E tornando

a feu caminho via de Goa , chegou a eiía

a tempo que D. Fernando feu irmão era

rindo das Ilhas de Maídiva , e naquella via-

gem tinha tomado duas náos de ?v/[ouros

de Cambaya , de que era Capitão hum Mou-
ro per nome Cogequi , hom.em de tanto

animo , que fendo a maior parte da fazen-

da
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da das náos fua , e vendo-fe cativo , elle

mefino fe confolava quando os noíTos o

queriam confolar, dizendo que os bens def-

ta vida nao tinham próprio íenhor, porque

Deos os dava , e tirava a quem lhe prazia.

E ao tempo que D. Fernando chegou com
cila boa preza , eílava D. Goterre pêra com-
metter outro negocio per terra, em que da-

hi a bem poucos dias o metteo , no qual el-

le não teve tão boa fortuna como nos do
mar, e caufou pôr a Cidade Goa em eftado

de m.uito perigo , e os noíTos de grandes tra-

balhos j e pêra íe melhor entender o caio

,

convém trazer o fundamento delle de lon-

ge. Em tempo que Affonfo d'Alboquerque

governou a índia , hum Fernão Caldeira

feu pajé cafado em Goa
,
por algumas tra-

veííuras que fazia ao modo de coííairo em
Mouros que vinham ter a Goa , e paíTavam

pela fua coíla , ElRey D. Manuel o man-
dou vir a eíle Reyno , e depois o enviou

folto com Lopo Soares , o qual depois de

chegado a Goa , faltou com Henrique de

Touro natural de Évora hum deíles Capi-

tães , de que ora fizemos menção , e lhe de-

cepou huma perna , e deo huma cutilada

pelo rofto
,

pelo qual cafo elle fe paífou

pêra aterra firme. Outros dizem que a efte

crime fe accrefcentou aíTombrarem-o alguns

por parte de D. Goterre , que como Lopo
Soa-
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Soares tornaíTe de Cochij , o havia de tnan-

dar enforcar no lugar onde rinha feito o
maior crime , e que iíio fízera D. Goterre

,

por íe elie mais temer
,
que do crime ac-

cidental
,
por razão de olhar pêra fua mu-

lher
,

que elle Fernão Caldeira tinha em
Goa , e tam.bem lhe ter má vontade por

Iiumas palavras que com cUq paíTára em
Moçambique : feja como for , baila que el-

]e fe paíTou á terra firme dos Mouros , e fe

foi pêra a tanadaria dePondá, que fera de

Goa duas léguas , onde eílava Ancoftao

hum Capitão do Hidalcao. D. Goterre tan-

to que foube que eílava com elle , mandou-

Iho pedir , denunciando delle quantos ma-

les tinha feito aíli a Chriftáos , como a

Mouros 5 e neíle requerimento andou per

alguns dias com Ancoílão : a refpoíla do

qual ícmpre foi que não fabia parte delle,

e que a terra era larga per onde fe podia

efcon.ier. Da qual cícufa D. Goterre ficou

táo efcandalizado delle Anccftao
,

que lhe

mandou dizer algumas palavras em modo
de defario. Ao que o Mouro refpondeo

,
que

elle D. Goterre nafcêra do ventre de ília

niãi com o nom^e que tinha, e não lho via

accrcfcentado em outro de mais honra ; e

elíe fendo hum efcravo do Hidalcao feu fe-

rhor, de homem de pouca forte per nafci-

uienío
;
per mérito de feus feitos chegara a

me-
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merecer nome de Ancoftao , e de homem
que per íeu braço tinha ganhado tanta hon-

ra , bem íe devia de crer áúlo. que o não

teria fraco pêra defender fua vida. Com a

qual reípoíla D. Goterre ficou mais indigna-

do , vendo que o Mouro o motejava de

fraco 5 eelle gloriava-fc decavalleiro , don-

de procedeo
,
que tornado Lopo Soares de

Cochij pêra Goa
,
quando fe partio pêra o

eílreito , D. Goterre lhe fez queixume deíle

Mouro , accrefcentando algumas outras cul-

pas
,

per as quaes determinava de o cafti^

gar per qualquer maneira que pudeiTe. Lo-
po Soares como D. Goterre era caiado com
D. Mariana fua fobrinha, c o leixava com
os poderes de Governador em quanto fa-

zia aquella viagem ao eílreito , refpondeo-

Ihe que nzeíTe o que Ih^ niíTo bem parecejf-

fe. Partido elle , no tempo que D. Fernan-

do , e D.João fizeram as viagens, que ora

contámios , per induíiria de D. Goterre lan-

çou-íe na terra firme hum João Gomes va-

lente homem de fua peíToa , com titulo de
ir defavindo delle Capitão ; e a primeira

coufa que fez , foi ir poufar com Fernão
Caldeira , como homem que já naquelle

tempo tinha valia com Ancoilao. Finalmen-
te tanto andou pêra o matar , té que hum
dia no campo o fez , andando ambos a ca-

yailo , fobre o qual cafo acudio Ancoftão

,

e âu-
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e ante que João Gomes fe laivaíle , foi to-

rnado , e morto. Do qual cafo procedeo
mandar dar D. Goterre feu irmão D. Fer-

nando que entraífe nas terras firmes , ao aual

aconteceo o que fe verá neíle feguinte Capi-
tulo.

CAPITULO VIII.

Como D. Goterre mandou D. Fernando
com gente de cavallo , e de pé fohre o Capi-

tão Ancoftão , na qual entrada morreo o

Alcaide mor João Machado com muita gen-

te noffa 5 efoi caufa da Cidade Goa fer cer-

cada té a vinda de António de Saldanha
,

que partio dejie Reyno com huma Armada,

Om Goterre indignado mais com cila

morte de João Gomes , determinou de
fe vingar; e pêra iíTo fer mais a feu propo-
íiro, diííimulou o cafo per alguns dias, nos

quaes exercitava os moradores que tinham

cavallos , irem ao campo efcaramuçar , tra-

zendo-os adeílrados pêra o que efperava

fazer : do qual negocio deo conta a João
Machado Alcaide mor de Goa , aquelle que

a falvou no cerco grande que teve
, (como

atrás efcrevemiOs.) Ao qual João Machado
ElRey D. Manuel

,
por elle fer homem que

fabia bem as terras firmes de Goa , deo hum
Alvará , que havendo gente de cavallo , ou
de pé fazer alguma entrada naquellas ter-

ras^
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ras , nao indo o Capitão da Cidade cm peí^

foa
,
que elle foíie Capitão defta gente. Por

a qual razão D. Goterre quiz que aquella

vez defirdííe do Alvará , dizendo que elie

queria mandar feu irmão D. Fernando com
alguma gente a caíligar aquelle Mouro An-
coilão

5
que tantas coufas lhe tinha feito ,

e que ú\^ João Machado iria em íiia com-
panhia 5 como peííoa principal

,
por faber

bem a terra , e o modo de pelejar daquel-

les Mouros , o que João ^Aachado conce-

deo entre rogo , e força. Finalmente por

fe tudo fazer per modo que o Mouro não

tiveíTe alguma fufpeita deíle ajuntar gente

de cavailo , metteo D. Goterre aos mora-
dores que jogaiTem as canas na feíla de Ef-

pirito Santo
,
que €ííq. elegeo pêra eíla ida

;

e paíTadas as canas , ao outro dia á tarde

levou ao campo todolos encavalgados , e

João Machado per outra parte levou agen-
te de pé , aíli dos Portuguezes , como Ca-
narijs da terra. Junta toda efta gente , de-

pois que D. Goterre \\\q, denunciou fua ten-

^ào
,
pedindo-lhe quizeíTem acompanhar feu

irmão naquella ida
,

que q\\^ efperava fef

de muita honra , e proveito pêra todos,
paíTáram pelo paíTo de Benaftarij , onde ef-

tava preíles fua em:barcação. Seriam.de ca-

vailo oitenta , e efpingardeiros , e bc-fteiros

de pé Portuguezes fete-nta , e piuitos- Ca-*

na*
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narijs da terra. Poílos em caminho pêra Pon-
dá

5
quando veio ao paíTar de hum paíTo

mui eítreito , como João Machado era ho-
mem de guerra , e lábia bem a terra , dilTe

a D. ÍV-rnando que naquelie paífo leixaíle

alguma gente de cavailo , e de pé ,
porque

como aquelle lugar eílivefle em poder del-

les 5 não liiQ podia fobrevir coufa que Jhe

fizeíTe damno ; e fe lho tomaíTem , vindo
gente groíTa lobre elles , feriam perdidos

;

ao que D. Fernando logo proveo. Peró tan-

to que íe partio , os que alli leixou foram-

fe trás elle , não que os viíle , dizendo
, que

elles guardariam o paíTo , e os outros iriam

encher-fe de muito deípojo. E porque quan-

do chegaram ao lugar de Pondá era ainda

de noite
,

quizera João Machado que def-

fem no lugar ante manha, pêra tomarem es

Mouros na cama , o que D. Fernando não

quiz 5 ienão que foíTe manhã clara. E pe-

dindo elle que lliQ deílem a dianteira em
modo do defcubridor , entre inveja , e al-

voroço que fe Jiavia de achar muita rique-

za , e que os primeiros fariam m.ais feu pro-

veito ; tanto que João Machado partio , fo-

xam-fe trás elle, e a todo. correr dam Sant-

iago no lugar , no qual im.peto mettêram

logo os Mouros em fugida
, que já os ti-

iiliam fentido
,
paííando-fe além de hum rio

per huma ponte. No alcanço dos quaes fo-

ram
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ram alguns dos noíTos , mas não muito
;
por-

que vendo os Mouros quão poucos eram

,

tornaram fobre íí , e os fizeram voltar per

onde vinham , e ifto já tão apertados
,
que

como huns começaram virar as coílas , os

mais fe puzeram em fugida deíordenadamen-

te. E chegando ao paíTo onde D. Fernando
cuidava que tinha algum refugio nos ho-
mens que alli ieixára

,
por vir já mui apref-

fado de muitos Mouros que o perfeguiam,

achou que era tomado per elles , os quaes

como eram fenhorcs delle , e a feu falvo,

polo lugar fer azado
,
podiam ferir em os

noíTos 5 e quantos vieram diante de D. Fer-

nando 5 todos ficaram alli mortos. O qual

,

primeiro que chegaíTe áquelle pafix) , tinha

feito duas , ou três voltas fobre os Mouros
de cavallo ; mas ifit) aproveitou pouco

,

porque quando fazia huma volta , achava
menos dez , a fegunda vinte de maneira

,

que vendo João Machado que fe podiam
perder todos , dilTe a D. Fernando : Senhor

,

/ tomar o pajjb
,
porque nelle ejlá noj]a vi-

da , em quanto eu faço huyna 'volta com-
prida com ejies Mouros ; e fe vos Deos le-

var a Goa 5 direis a voffo irmão que efio-

era a honra pêra que vos elle cã mandou ,

leixardes nefte lugar os principaes homens
que tinha debaixo de fua capitania

,
por

fatisfazer d fua indignação. Na qual vol-

Tom. III. P.L ^ F ta
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ta que João Machado fez , entreteve algum
tanto os Mouros , com que D. Fernando
teve lugar pêra paliar o paíTo já per cima

de corpos morros da gente de pé noíTa , e

alguns de cavallo
,

que os Mouros que o
guardavam

, quaíi a mão tenente mataram.
Finalmente João Machado ficou morto no
campo , c com elle cincoenta entre de ca-

vallo 5 e de pé , e cativos vinte e fete , em
que entraram criados d'ElRey , e outros

homens honrados , e dos Canarijs cento e

tantos entre mortos , e cativos , e muito

mais morreram delles fenao le embrenha-
ram

,
por faberem bem a terra. O qual ca-

fo foi mui íentido , e chorado em toda a

Cidade , não fomente neíle dia , mas per mui-

tos , polo que ao diante fuccedeo delle : cá

fe levantou toda a terra contra nós , e o
Hidalcão efcrevco a Sufo Larij fcu Capitão

mor daquellas terras , o qual reíidia em Bil-

gam obra de quinze léguas de Goa
,

que

com Ancoftão que fez eíle feito , e outros

Capitães daquellas tanadarias foíTe fobre Goa

,

e lhe puzeífe cerco
,

pois quebrara as pa-

zes que com elle tinha. Sufo Larij
,
porque

o Hidalcão lhe dava a capitania de Goa fe

a tomaíTe , e muita parte das tanadarias da

terra firme a elle , e aos Capitães que fof-

fem neíte feito , não era paífado hum mez
da morte de João Machado

,
quando veio

com
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com trinta mil homens , em cjue entravam

quatro mil de cavallo ; mas acharam já pe-

jados os paíTos que elle vinha demandar

pêra paíTar a Ilha. Porque D. Goterre com
a nova de fua vinda tinha provido na de-

fensão delles com obra de quatorze fuftas,

e bateis
,

que repartio em duas capitanias

,

a D. Fernando feu irmão deo huma , e ou-

tra a João Gonçalves de Caftello-branco

,

com os quaes andvavam Henrique de Tou-
ro , Domingos de Seixas , Paulo Cerveira ,

Pêro Soares , Pêro Gomes , Pêro Jorge , e

outros Capitães. E a Cidade repartio em
eílancias , e vigias , derredor dos muros to-

dolos Canarijs da terra que viviam pelas Al-

deãs , temendo que commetteíTem alguma
traição , como aconteceo em tempo de Af-
fonfo d'Alboquerque. Com o qual cerco

,

porto que não foi derredor dos muros , fo-

mente per os paíTos da terra firme
, que Su-

fo Larij muitas vezes commetteo , fem po-

der paliar a Ilha
,
porque a Cidade fe man-

tinha do que cada dia lhe vinha de fora

;

o tempo que alli efteve a poz em muita ne-

ceífidade , e padeceo aíTás de trabalho en-

tre temor , e vigia
,
por andarem aífi os do

mar , como os da terra de dia , e de noite

com as armas ás coftas , acudindo ora nu-
ma parte , ora noutra , fem terem algum re-

poufo. E o mais que Sufo Larij fez em et
F ii ta
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ta fua vinda foi no paíTo Beneílarij Iiuma

força defronte da noíl a fortaleza , onde ai-

fenrou alguma artilheria , com que fez pou-

co
;
porque huma peça de metal , com. que

nos fazia damno , lhe foi logo quebrada.

Finalmente o cerco durou naquelie traba-

lho 5 em que os noíTos fizeram honrados fei-

tos 5 té Setembro
, que João da Silveira ,

que invernou em Qiiiloa , chegou a Goa
com quatrocentos homens

,
que era a gente

da fua náo , e a que fe falvou da de Fran-r

cifco de Soufa Maneias. E fobre elle veio

Rafael Preftrelo em hum bargantim , o qual

havia pouco tempo que chegara a Cochij

em huma náo ; e comiO vinha rico da Chi-

na onde fora , e era homem largo , e ca-

valleiro , mctteo-fe com elle m^uita gente.

E dahi a vinte dias chegou António de Sal-

danha com féis náos , com que deite Reyno
partira por Capitão mór ; com a chegada

do qual não fomente Sufo Larij levantou o
cerco y mas ainda per mandado do Hidal-

cão aíTentou paz , vendo que m.ais lhe im-
portava que a guerra

, pois per tantas ve-

2es eílava dcfenganado não fer poderofo

pêra tirar de noíFo poder aquella Cidade,

E ficando de guerra
,
perdia o proveito que.

tinha com noífa communicaçao , e mais aven-

turava perder as terras firmes , fe as quizeí-'

femos conquiílar : cá elle pola guerra que
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tinha com ElRey de Bifnaga , não podia

efciifar Sufo Larij , e quantos com elle an-

davam. E fe o mandou commetter Goa

,

não foi tanto pola entrada que D. Goterre

mandou fazer y quanto por lhe parecer que

a podia levar na mão aquelles mezes do in-

verno
,
por haver conjunção pêra iíTo , com

as tregoas que com ElRey de Bifnaga nef-

te tempo tinha
,

que lhe efcufava parte da

gente que veio áqueíle cerco. E também

teve grande cfperança de lhe fucceder bem,
por fe dizer que Lopo Soares era perdido

com toda a Armada no mar Roxo , e por

iflb tomou por caufa defte commettimento

mandar D. Goterre fazer aquella entrada ,

tendo pazes com elle. E neíle concerto de

paz fez Sufo Larij entrega dos cativos que

tinha Ancoftão , e ainda D. Goterre , e An-

tónio de Saldanha tomaram por cautela de

honra que eítas pazes feriam té vir Lopo
Soares pêra as confirmar , fe lhe bem pa-

receífem , as quaes confirmou depois que

veio. E poíto que pareça, que neíle lugar

convinha darmos razão da viagem de Án^

tonio de Saldanha , nós o leixamos pêra ou-

tra parte
,
porque pêra fe melhor continuar

o fio da hiftoria he neceífario efcrever pri-

meiro as coufas que fe paíTáram em Mala-

ca 5 em quanto Lapo Soares foi ao eftrei-

to
,
que não foram de menos trabalho, e

-«•-í pe-
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perigo
,
que as que elle paíTou , e aíll Dorn

-Goterre em o cerco de Goa.

CAPITULO IX.

Do que fuccedeo a Jorge de Brito depois

que entrou na capitania de Malaca : e

do que fe pajjòu nella depois defeufa^
lecimento fohre quem o fuccede^

ria no cargo de Capitão.

COmo atrás efcrevemos , na Armada
que defte Reyno partio o anno de quin-

ze , Capitão mor Lopo Soares , foi Jorge
de Brito Copeiro mor d'ElRey D. Manuel

,

ao qual elle fez mercê da capitania de Ma-
laca em lugar de Jorge d'Alboquerque

,
que

a fervia , e fora provido delia por Affbnfo

d'Alboquerque. E de quão boa fortuna Jor-

ge de Brito teve na brevidade de fua via-

gem
5
(como efcrevemos ,) tão contrária lhe

foi depois que tomou poíTe delia. Cá ef-

tando em muita neceíTidade de mantimen-
tos , e todo o povo da terra defcontente

,

e não mui feguro em fua vivenda aili, por
caufa da morte d'ElRey de Campar

, que

Jorge d'Alboquerque mandou matar, com
a vinda delle Jorge de Brito fe acabou de
desbaratar de todo ; e a caufa foi querer

ufar de hum Regimento que levava d'El-

Rey , fobre o qual cafo elle foi mal infor^

ma-
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mado. E pofto que Jorge d'Alboquerque,

como experimentado nifto , aconfelhava Jor-

ge de Brito , todavia quiz elle ante fcguir

o Regimento d'ElRey , e confelho d'alguns

dos noííos
5
que tiveram mais refpeito a íeus

intereíTes , que ao bem da Cidade , come-
çando logo de pôr mãos á obra, Qiie era

tomar todolos criados que foram d'ElRey
de Malaca , a que elles chamam Ambará-
ges , e aííi as quintaas chamadas duçoes

,

que eram dos Malayos naturaes da terra ,

e repartir eíla gente , e propriedades per os

moradores Portuguezes que alli viviam ; e

pêra fe melhor faber o damno que fe daqui

feguio 5 repetiremos efte cafo de feu princi-

pio. Quando AíFonfo d'Alboqucrque tomou
Malaca , o povo delia com temor da fúria

da noíTa entrada fugia pêra onde cfperava

ter falvação ; fobre o qual cafo (como já

efcrevemos ) elle mandou lançar pregoes ,'

que todos fe recolheíTem á Cidade povoar
fuás cafas , fegurando-lhes bom tratamento

de fuás peíToas , e os manter em juftiça ao
modo que dantes viviam. E quanto aos que
fe chamavam criados d'EIRey per efte vo-

cábulo Ambaráges , e aííi aos efcravos do
mefmo Rey

, que fora de Malaca , com-
prados per dinheiro , a que elles chamam
Bailátes , viviriam debaixo da obrigação de

ferviço y e liberdade que tinham em poder

dei-
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delle; e não vindo elles té hum certo tem-
po 5 todolos que foíTem tomados , feriam

prezos , e cativos. Com eíle pregão , e ou-

tros modos que AíFonfo d'Alboquerque te-

ve com alguns principaes da Cidade , aííi

como Utimutirája , Nina Chetú , toda a

gente que andava pelos matos fugida fe tor-

nou á Cidade de maneira
,
que em pouco

tem.po elle fe tornou reformar de morado-
res. Depois em tempo de Ruy de Brito pri-

meiro Capitão deita Cidade , e de Jorge
d'Aiboquerque

,
que foi o fegundo , per Re-

gimento de Aííbnfo d^Alboquerque , fem-
pre eíles Ambaráges , e Ballates recebiam

hum panno em dous tempos do anno pêra

feu veílir , e certas medidas de arroz pêra

ajuda de fe manterem. E a obrigação que
tinham os efcravos era fervirem na ribei-

ra em a varação das náos , e outros mifte-

res defta qualidade , e os Ambaráges por
terem gráo de honra , ferviam no maneio
da feitoria, e todos eftavam em fuás cafas,

e liberdade , creando fcus filhos , e aprovei-

tando faas fazendas ; fomente quando eram
chamados , acudiam ao ferviço ; mas com
a vinda de Jorge de Brito , todo eíle ufo

fe defordenou , lançando mão deíles Am-
baráges com nome de efcravos d'ElRey. E
algumas quintaas , e propriedades que ti-

nham homens principaes da terra , lhes eram
tO'
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tomadas , dizendo não ferem liias , mas de

outros Malayos
,
que fugiram no tempo da

entrada da Cidade , e elies as tomaram co-

mo coufa devoluta. O qual negocio foi em
tanta defordem feito ,

que muitos homens
livres ficavam cativos

j
porque como hum'

homem da terra queria mal a outro , hia

ao Capitão , e denunciava delle fer eícravo

d.'ElRey , e com duas teftemunlias ficava

condemnado , e outro tanto fe fazia das pro-

priedades. Vendo o povo como muitos ho-

mens livres eram cativos , com temor co-

meçaram defpejar a Cidade , huns per mar

,

e outros per terra , o mais fecretamente que
podiam

,
por não ferem reteudos. Accref-

centou-fe mais a eíte mal outra coufa que

muito indinou a gente mais nobre da ter-

ra; efoi, que eílando emcoftume, quando
da Cidade Malaca partiam juncos pêra Ma-
luco , Banda , Timor , Borneo , Patane

,

China , e outras partes , poílo que nelles fof-

fe fazenda d'ElRey , ou do Capitão , e of-

ficiaes da Feitoria , fempre a capitania do
junco ficava com o fenhorio delle. O qual

coftume Jorge de Brito mudou , m,andando
que o Capitão do tal junco foíTe Portuguez

,

e com dle foíFem alguns homens Portugue-
zes por maior fegurança da fazenda. Fi-

nalmente eílas mudanças fizeram tanto ef-«

candalo nos Malayos ^ e aíli defpovoáram
a Ci-
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a Cidade
,
que quando Jorge de Brito o

quiz remediar , mandando lançar pregoes ,

que todos fe tornaíTem com grandes legu-

ros , e liberdades que prometria , aprovei-

tou pouco. No qual tempo veio elle falle-

'cer de doença , leixando por Capitão da
fortaleza a Nuno Vaz Pereira irmão de fua

mulher, que fervia de Alcaide mor, e eC-

te cargo deo a António de Brito leu fo-

brinho filho de Lourenço de Brito , a qual

mudança de officios também inquietou a ter-

ra, e a metteo em grande confusão. Por-

que dado que per Regimento d'ElRey os Al-

caides mores luccedem aos Capitães quan-

do failecem , nefte fuccedimento não confen-

tia António Pacheco Capitão mór do mar

,

dizendo pertencer a elle , por aíFi eílar or-

denado per AíFonfo d'AIboquerque
,
quan-

do ieixou por Capitão da fortaleza a Kuy
de Brito Patalim , ao qual havia de lucce-

der Fernão Peres d'Andrade. Partida em
duas partes efta competência , Nuno Vaz
com feus favorecedores eftava na fortaleza

,

e António Pacheco com fua Armada em
huma ilheta defronte de Malaca , e hum fe

vigiava do outro ; no qual tempo foi alli

ter Fernão Peres d'Andrade, que hia pêra

a China
, ( da viagem, do qual adiante fa-

remos relação
, ) e nunca os pode concertar.

E partido elle, indo hum Domingo Antó-
nio
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nio Pacheco ouvir MiíTa , e paíTando per

ante a porta da fortaleza com gente que o
acompanhava , fahio Nuno Vaz de dentro ,

e tendo-fe no kimiar da porta , diíTe a An-
tónio Pacheco

,
que lhe pedia

,
pois anda-

vam em concerto de fe determinar o feu

cafo perjuizes louvados
,
que o quizeíTe ou-

vir perante aquelles homens que o acompa-

nhavam. Chegado António Pacheco á por-

ta a ouvir o que Nuno Vaz queria , fahio

de dentro da fortaleza hum Thomaz Nu*
nes homem de muita força, e levou Antó-
nio Pacheco nos braços , e com ajuda de

outros que eílavam pêra iíTo , deram den-

tro com elle. E querendo os que o acom-
panhavam fazer niíTo o que deviam á fua

amizade , apagou Nuno Vaz toda a fúria

delles com grandes requerimentos de parte

d'ElRey , e perdimento de feus ordenados

,

e prendendo também Pêro de Faria , e ou-

tros da parciliadade de António Pacheco.

As quaes diíFerenças não fomente acabavam
em o damno

,
que eftas duas partes fe fa-

ziam , como gente mal avinda , mas ainda

fe defcuidavam tanto em a defensão da Ci*

dade
, que puzeram a ElRey de Bintam

em grande efperança de íè tornar a reftituir

ao eftado de Malaca. Porque depois que
Jorge d'Alboquerque mandou degollar leu

genro ElRey de Campar, peio artificio mis
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ellcRey deBinram teve (como efcrevemos

)

ficou táo gloriofo daquelie negocio fucce-

der fegundo elle o ordenou
,
que com mais

animo fez maiores Armadas pêra íaltear as

riáos que daquellas partes do Oriente vinham
com mantimentos , e mercadorias a Mala-
ca. E iílo fazia elie em quanto a nova da
morte de feu genro nao foi fabida ; porque

depois que a fama delia correo pelas terras

vizinhas , e aíH per a Java , e Ilhas cornar-

cans , caufou tanto efcandalo , e principal-

mente depois que Jorge de Brito começou
o negocio dos Ambaráges

,
que quaíi toda-

las nações eftavam indignadas contra nós
,

fem quererem acudir com os mantimentos

que ordinariamente fó hiam trazer á Cida-

de
,
que era a principal coufa que ella ha-

via mifter. Aíll que com nolTo máo gover-

no viemos a lhe dar tantas armas
,

que já

mui oufadamente 5 depois que foube adiíFe-

rença ,
que entre aquellas duas partes havia ,

mandava dar vifta com fuás Armadas a Ci-

dade; porque os noíTos polo cuidado que

traziam em li , fe defcuidavam defte imigo
,

que não eíludava em outra coufa. Finalmen^

te por os bons íiicceíTos que nefte tempo
teve , elle mandou a hum Capitão feu cha-

mado Ciribiche.dè Rája , homem valente

de fua peíToa , e prudente Capitão , o qual

com huma Armada de lancharas, e calalu^^

-i^ zes

,
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zcs
5
que sao navios de remo , fe veio met-

ter em o rio de Muar
,

que he cinco lé-

guas de Malaca , onde fez huma fortaleza

de madeira coufa tão defenfavel
,
que pare-

cia impoílivel poder fer entrada
;
porque

além da força dos páos , e entuliio de ter-

ra
5

que da porta de dentro tinha , eftava

nos lugares de fufpeita mui artilhada , que

podia bem oífender a quem a commetteífe.

Da qual força , como de parte tão perto

da Cidade , eíle Capitão todolos dias lhe

vinha dar rebates , não fe contentando de
defender que não vielTem navios de fora

;

mas tomando té hum pefcador , fe faliia

pefcar, fem nefte tempo os noíTos lhe po-

derem fazer algum damno ,
por a Cidade

eílar pobre de gente , e o Mouro dar eíles

rebates em modo de corredor , a fim de le-

var os noíTos ao rio de Muar , onde tinha

liias ciladas de mais velas. A nova deílas

coufas foram levadas á índia a Lopo Soa-

res 5 depois que veio do eílreito
,
per Vcriíli-

mo Pacheco irmão de António Pacheco pre-

zo
5

que andava em hum navio por Capi-

tão •, o qual Lopo Soares vendo o rifco que
Malaca corria , ordenou de mandar D. Alei-

xo de Menezes a prover nella , c a metter

de poíTe da capitania da fortaleza a AíFon-
fo Lopes d'Acoíla

,
que deite Reyno fora

provido por ElRey D. Manuel na vagan-

te

/



94 ÁSIA DE JoXo DE Barros

te de Jorge de Brito. E provido de toda-

las coufas pêra defensão da Cidade
,
partio

de Cochij em Abril do anno de quinhen-

tos e dezoito em três navios , de que eram
Capitães Jorge de Brito , D. Triftao de Me-
nezes , e eile no terceiro , levando té tre-

zentos homens que haviam de ficar na Ci-

dade
5

por eftar mui desfalecida de gente

,

o qual aportou nella a falvamento ; e do
que fez , tanto que chegou , diremos em ou-
tra parte

,
porque convém tornarmos a dar

conta do que António de Saldanha paíTou

,

que com a Armada em que foi por Capi-

tão mór, e aín de algumas coufas que fuc-

cedêram com fua chegada á índia ^ depois

que aíTentou as pazes de Goa , de qtie atrás

falíamos.

CAPITULO X.

Da 'viagem que Aíttonio de Saldanha

fez o anno de dezefete ,
que defte Reyno

partio , e as coufas que paffàram na In--

dia com fua chegada : e como Lopo Soares

o mandou de Armada d cofta da Arábia
^

e affi enviou D. foao da Silveira ds Ilhas

de Maldiva.

ELRey D. Manuel pola experiência que
tinha dos ferviços de António de Sal-

danha nas partes da índia , ordenou de o
man-
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mandar o anno de dezefete pêra andar de

Arnaada na coíla de Arábia , e portas do
mar Roxo em guarda das náos dos Mou-
ros

5
que navegam aquellas partes ^ como já

outra vez andara o anno de quinhentos

e três
,
(íegundo eícrevemos.) E porque de

cá do Reyno não podia levar navios de re-

mo 5 fegundo convinha pêra aquellas par-

tes , efcreveo a Lopo Soares que o proveC-

fe delies , conforme ás velas que elle man-
dava que António de Saldanha trouxefle de

Armada. E além defta capitania mor , lhe

deo mais a das náos da carreira
,
que aquel*

le anno partiram pêra a índia a trazerem

a efpeciaria : os Capitães das quaes eram
D. Triíláo de Menezes filho baílardo de

D. Rodrigo de Menezes , AíFonfo Henri-

ques filho de Fernão de Sepúlveda , e Ma-
nuel de la Cerda

,
que hia pêra fervir de

Capitão na fortaleza de Calecut , e Fernão
d'Alcaçova de Veador da fazenda , e Pêro
Quarefma de Feitor deCochij. Partido An-
tónio de Saldanha com eftas fcis velas , che-

gou á índia a dezefete de Setembro com
menos duas que invernáram , e foi fua che-

gada caufa da paz que fe aífentou com Su-
fb Larij , como ora efcrevemos ; e nefte meC-
mo tempo chegou também D. Aleixo de
Menezes de Ormuz com os doentes , e trás

elle veio Lopo Soares
^ que por ter lá pou-»

CO
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CO que fazer 5 não fe deteve muito. O qual

chegado a Goa , vendo Fernão d'Alcáçova
com nome de Veador da fazenda , e Regi-
mento 5 e poderes d'ElRey , que fe eíten-

diam a todo o governo da fazenda, e que
quaíi não ficava a elle Lopo Soares mais

que o cuidado das coufas da guerra , e

adminiftração da juíliça
, ( não porém que

nas Provisões d'ElRey lhe foíTe a elle pof-

ta efta limitação
,
) ficou mui defcontente

,

por lhe dar elle coadjutor em feu officio ,

pois partira deite Reyno fem elle. E mais

fer Fernão d'Alcáçova homem
,
que além do

Regimento que levava fe eítender a mui-

to
,

per condição elle o fazia chegar a tu-

do o que queria entender : donde nafceo

,

que primeiro que Lopo Soares chegaíTe

,

lhe achou já feito muitas coufas em Goa

,

que o a elle defcontentáram. Finalmente

aqui, e depois que as náos em Cochij ef-

tiveram á carga da efpeciaria , fobre man-
dar

3
que he o fermento de toda difcordia

,

houve entre elies tanta
,

que caufou vir-fe

Fernão d'Alcáçova aquelle mefmo anno pê-

ra eíle Reyno em companhia das náos da
carga da efpeciaria Capitão de huma dei-

las. As quaes diíFerenças não fomente lhe

cuftáram honra , fazenda , e muito trabalho

que tiveram lá , e cá no Reyno , mas ain-

da a alguns Capitães das fortalezas: aíli co-

mo
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iTio D. Gotcrre Capitão de Goa , e Simão
da Silveira de Cananor , e outros por im-

pedirem a Fernão d'Alcaçova em algumas

coufas ufar do regimento de feu officio

,

da qual jurdiçao elles eítavam em poíTe. Por-

que foram depois de fua chegada a efte Rey-
no demandados polo Procurador da Fazen-

da d'ElRey , e perderam feus ordenados

;

poíto que ElRey D. Manuel tornou boa
parte a alguns por lhe fazer mercê , e prin-

cipalmente ElRey D. João feu filho depois

que reinou. E daqui começou eíle coftu-

me 5 ferem todolos Governadores da ín-

dia 5 depois de fua vinda a eíle Reyno , ac-

cufados de culpas , e os que lá acabaram

a morte foi caufa de não procederem con-

tra elles
5
por fer coufa geral fer ella o fim

de todas ; ou ( por melhor dizer ) ella tira

a inveja , e competência entre os vivos

,

donde nafcem os ódios ,
que fazem muitas

vezes culpas onde as não ha. E quanto nef-

te Reyno reina efta enfermidade, o difcur-

fo de muitas coufas que vimos em noíTos

tempos . e outras que ante paliaram , são

teíleniunho deita verdade : coufa certo mui-

to pêra condoer da nação Portuguez. Por-

que no meio da fome , da fede , e de tan-

tos mil géneros de trabalhos , e muito pe-

rigo que paíTam naquellas partes , e no fer-

vor da occupacão de adquirir fazenda , cau-

, Tom, IIL P! L G fa

/
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fa principal que os lá leva , aííi eílam intei-

ros 5 e promptos pêra efpreitar os feitos de

quem os governa , e de feus naturaes com
que communicam , como fe foíTem livres

deftas couílis , e nelles não houvcíTem as

próprias culpas , e não pudeíTem ler cita-

dos por maiores ante o juizo de Deos ,

e dos homens. E o que peior he acerca deí^

te modo de culpar
,

que são algumas ve-

zes mais punidos vicios da peíToa
, que er-

ros do officio : como fe não foíTe mais dam-
no huma culpa

,
que hum defeito ; por a

culpa proceder de afto contra preceito , e

o defeito da compleição natural de cada
hum 5 coufa que mui trabalhofamente fe

muda , ainda que o paciente mude o efta-

do. E por evitar eíle damno em coufa de
tanta importância , como he o governo da-

quellas partes do Oriente
,
primeiro que os

homens fejam providos das capitanias , e

ofíicios principaes delle , fe devia ter ref-

peito mais aos coílumes , e habilidade de
cada hum

,
que á qualidade da peíToa , e

fcrviços que tem feito
;
porque eílas duas

coufas quando obrigam
,
podem-fe pagar

com mercê de fazenda , e não com gover-

no de eílado , cá fazer habilidade pêra el-

le , ainda que os principaes muito podem

,

neíla parte mais pode a natureza. Por tan-

to não fe aqueixem daquelles, que são de-

fei-
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felLUofos em feus officios , mas de fi ineC»

mo ;
pois ante que metteíTem os taes nos

cargos , de que os querem arguir de máo
governo

, já eram fabedores quão mal fe

clles governavam j e quem mal governa fua

peíToa 5 e cafa , não fe deve efperar delle

que governe bem as alheas
,
que he já hu-

ma policia
,
que requer grandes partes em

hum homem. Tornando a Lopo Soares

,

como ficou defabafado dos requerimentos

,

e protcftos de Fernão d'Alcáçova , come-
çou Jogo entender em mandar aquelle ve-

rão alguns Capitães a diverfas partes , e

negócios : a D. João da Silveira ás Ilhas

de Maldiva aíTentar pazes com o Rey de

huma delias ; a D. Aleixo de Menezes aí^

fentar as coufas de Malaca , de que ora ef«

crevemos ; e Manuel de la Cerda , em quan-

to não entrava a fervir a capitania de Ca-
lecut

,
que tinha , mandou a Dio com dous

navios a negocio , em que não fez coufa

pcra nos determos na relação delia, e por
iíTo não tornaremos mais a elle , fomente

aos outros , como fe verá adiante. E aíli

mandou a António de Saldanha com huma
Armada de féis velas á cofta de Arábia , co-

mo ElRey D. Manuel mandava ; e não le-

vou os tantos navios de remo , corno elle

fazia fundamento levar
,

porque os havia

miíler Lopo Soares pêra a ida de Ceilão

,

G ii CO-
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como fe adiante verá. Os Capitães das quaes

féis véJas eram elle António de Saldanha

,

Álvaro Barreto , Miguel de Moura , Fer-

não Gomes de Lemos , x\ntonio de Lemos
feu irmão , e Nuno Fernandes de Macedo.
Na qual viagem indo António de Salda-

nha tanto avante como o cabo de Guarda-

fu
,

que he o fim mais Oriental de toda a
terra de Africa , topou a náo Trindade,

de que fora Capitão D. Álvaro da Silvei-

ra
,

per cuja morte os da náo fizeram Ca-

pitão Franciíco Marecos , ao qual Antónia
de Saldanha prendeo

,
por achar na inqui-

rição que tirou da morte de D. Álvaro
\

que elle empreílára hum punhal a Menda-
fonfo principal author dclla ; e aíli prendeo

Jeronymo d^Oliveira
,
que era o outro fe-

gundo 5 que já efcrcvemos. Partido deílf

cabo 5
pola nova que lhe deram os da náo 1

foi bufcar hum Mouro cliamado Suf , moí
rador em Cambaya , homem poderofo

,
qui

andava tratando per aquella coíla com hui

ma náo groíTa , e dous navios pequenos

em que trazia feiscentos homens , o quai

per algumas vezes arribou fobre a noffa nái

Trindade pêra a tomar
,

que per aquella

cofta andava com vinte e cinco homens
que a mal podiam marear ; mas falvou-o

Deos em o tempo fempre lhe fervir, coii

que o Mouro não pode chegar a ella. P(

ró
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ró António de Saldanha
,
pofto que niíTo fez

diligencia per todos aqiielles portos , nunca

o pode achar, econverteo a indinaçáo que

trazia delle em dar na Cidade Barbora
,
que

eílá naquella coíla de Africa. A qual Cida-

de peró que não he tão nobre como Zei-

la
5
que eftá acima delia contra o Norte de-

zoito léguas
5
quaíi a quer imitar em a ma-

neira de feus edifícios , e viver da gente

,

e entrada , e fahida das coufas do Reyno
Adel 5 cujo Rey he fenhor delia , e fomen-

te tem alli Governador , como em Zeila.

E fegundo fua íituação parece fer aquella ,

a que Ptolomeu chama Malaca , e faz em-
pório 5 e efcala daquella coíla , tão notável

como Zeila
,

peró que as ponha mais dif-

tantes. huma da outra , do que ellas eftam.

Os Mouros moradores delia , depois que
paíTou o feito da tomada de Zeila

, que
fora o anno atrás , fabendo que per aquel-

la coita andava huma Armada noíTa , efta-

vam tanto á lerta , e alli tinham efpias no
mar em quantas voltas cila dava

,
que quan-

do António de Saldanha chegx^u , não teve

mais que fazer
, que entrar nella vazia de

gente , e fazenda , fomente fe houve algu-

ma miferia , e mantimento efcondido ; a tu-

do o mais, e ao cafco da Cidade António
de Saldanha mandou pôr o fogo , em quan-
to fe deteve em fazer fua aguada. PaíTado

da-
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daquella coíla á outra de Arábia , foi to-

mar hum porto abaixo da Cidade Adem,
onde mandou dar pendor á náo Trindade

,

que fe hia ao fundo com a agua que fazia,

com fundamento de entrar no eílreito ; o
que leixou de fazer

, por o tempo pêra en-

trar 5 e fahir fer mui breve j e temeo que
invernando dentro

,
poderia receber a per-

da de gente , como era morta a AíFonfo
d'AIboquerque , e Lopo Soares. Aííi que
com efte confelho fe fez á vela pêra ir in-

vernar a Ormuz , e de paíTagem deo vifta

á Cidade Adem, que o fervio com manti-

inentos. Chegado a Ormuz , onde eíleve

com toda fua frota aquelle inverno , ante

de fua partida , mandou Francifco de Ga

,

que alli ficara da x\rmada de Lopo Soares
,

que lhe foíTe fazer prefles mantimentos a
Calayate

;
pcró quando António de Salda-

nha chegou, não os achou preftes. Porque
íieíla cofta com hum tempo que teve , fe

perdeo Francifco de Ga , com o qual fe

também perdeo João Rodrigues do Pao

,

aquelle que matou Mendafonfo , matador
de D. Álvaro Capitão da náo Trindade,
íjne António de Saldanha trazia em fua com-
panhia. O qual por razão deíles mantimen-
tos que lhe faleciam , fe deteve alli alguns
dias, e dahi poz roílo na coíla do Reyno
âe Cambava áquem da Cidade Dio , onde

an-

r



Década III. Liv. L Cap. X. 103

andou em quanto o tempo lhe deo lugar,

efperando as náos dos Mouros de Meca
,

em que fez algumas prezas , com que íe

partio pêra aludia, e chegou a tempo que
Lopo Soares era ido á Ilha Ceilão fozer

huma fortaleza
,
que lhe ElRey D. Manuel

mandava fazer. E por eíla Ilha fer coufa

tão notável , e de que muitos tem efcrito

algumas coufas não com verdadeira infor-

mação 5 entraremos no fegundo Livro deíla

terceira Década , defcrevendo O íitio ^ e

coufas notáveis delia.

DE-



DÉCADA TERCEIRA.
LIVRO 11.

Dos Feitos
5
que os Portugiiezes fizeram

no defcubrimento , e conquifta dos ma-

res 5 e terras do Oriente : em que fe

contém o que fez Lopo Soares d'Al-

bergaria
,
que per EIRey D. Ma-

nuel governou , e conquiftou

aqueilas partes por tem-

po de três annos.

CAPITULO I.

Bm que fe defcreve o fitto , e coufas da
Ilha Ceilão , a que os antigos cha-

mam Taprobana,

A Ilha , a que geralmente chamamos
Ceilão, cujo Rey Lopo Soares hia

metter debaixo da obediência d'El-

Rcy D. Manuel , eílá íituada defronte do
Cabo Comorij

,
que he a terra mais auítral

de toda a índia
,
que jaz entre os dous il-

luílres rios Indo , e Gange. A qual Ilha he

quaíi em figura oval , e o feu lançamento

fica ao longo defta cofta da índia per o ru-

mo 5 a que os mareantes chamam Nordefte

,

cuja ponta ^ a que jaz mais ao Sul ^ eílá em
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altura de íeis gráos ^ e a do Norte quaíl em
dez 5 com que o comprimento delia fera

fetenta e oito Jeguas , e a largura té qua-

renta e quatro ; e a ponta mais vizinha á

terra firme diftará delia pouco mais ou
menos dezeieis léguas. E efte tranílto , e es-

treito d'antre ambas as terras he tao cheio

de ilhetas , baixos , e reílingas
,
que fe não

pode navegar íenao per certos canaes j e fe

he fora do feu tempo ^ com tanto perigo

,

que anda entre as gentes daquelle Oriente

outra fabula , como a de Charjbdes , e Scyl-

la entre Sicilia ^ e a terra de Itália. E tamr

bem como cá fe tem por opinião
, que am-

bas eftas terras foram continuas huma dou-
tra , aífi naquellas partes tem outro tanto

da Ilha Ceilão , e da terra do Cabo Co-
morij ; e á moftra que ambas ellas fazem

,

parece fer mais verdadeira a fua
,
que a nof-

fa. Porque no tempo que o mar eílá quie-

to 5 vam os homens que per alli navegam

,

vendo tudo o que jaz no fundo da agua

,

por o parcel fer baixo , e a agua mui cla-

ra ; e quem difto tem. mais experiência são
os que alli pefcam o aljofre. Da qual pef-

caria
,

por eíla fer das mais principaes da-

quellas partes , em os Livros do noíTo Com-
mercio no Capitulo das pérolas , e aljofre

particularmente tratamos. Confirma também
-çfta Opinião de a terra da Ilha fer conjunta

á çof-
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á coíla da firme , o que dizem os povos
delia

, principalmente os de Choromandel

,

fallando do tempo que o Berna venturado
Apoílolo S. Thomé convertco á Fé de Chri-
fto aquella região. Dizendo que ante que fe

converteíTe oRey da Cidade Meliapor, on-
de elle pregava , aconteceo que á coíla do
mar veio ter hum páo de formoía grande-
za , o qual defejando ElRey de aproveitar
pêra madeira , e taboado de humas caías

,

mandou ajuntar muita gente , e Elefantes
pêra o tirar a terra

, peró nunca o pode fa-

zer, por mais trabalho, einduftria que nif-

fo poz. O Santo governado pelo efpirito

deDeos, porque eíte páo havia de fer hum
meio de elle fer conhecido , e adorado na-
quella terra

, pedio ao Rey que lhe délTe o (

páo , e lhe aprouveíTe
, que no lugar onde o

elle levaíTe , de fua madeira edificaria huma
cafa de oração dedicada ao Senhor

, que
elle pregava. Concedido pelo Rey eíle pe-
titório do Santo

, quafi como coufa impoC-
ílvel , elle

,
(tirada a cinta , com que andava

cingido
,
) a atou em hum efgaiho da ponta

áelh , e fazendo o final da Cruz , a arro-

jões o levou á Cidade Meliapor
,
que eram

dalli féis léguas das íuas, e das noíTas do-
EC, onde fundou acafa: e o que fobre efte

cafo mais fuccedeo contamos adiante , fal-

lando particularmente da conversão da gen-

te.
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te, que efte Santo Apoftolo alli fez. Trou-

xemos aqui eíla memoria fua
,

porque fe

faiba
,
que eilando a Cidade Meliapor doze

léguas ha mil e quinhentos e tantos annos

aíFaílada do mar , comeo elle tanto da ter-

ra
,
que ao prefente eftá hum tiro de pedra

defta povoação ; e fegundo aíFirmam os na-

turaes , o meímo Santo profetou haver de

fer aíTi : dizendo ,
que ao tempo que o mar

chegaíTc áquelia Cidade, huma gente bran-

ca do Ponente
,
que creíTe no Senhor que

elle denunciava , viria ter áquellas partes ,

e faria nella liabitaçao. E peró que da gran-

deza que a Cidade Meliapor teve naquelle

tempo 5
quando os noíTos alli foram ter,

quafi toda era aíTolada com guerras do tem-

po dos Chijs ,
por alli terem a maior habi-

tação fua
,
(de que hoje parecem grandes

edifícios feus
,
) os noíTos em memoria dtíle

Apoílolo Santo , reformaram eíla povoação

com muitas cafas de pedra , e cai
,
que nel-

la são feitas j e em reverencia da Cafa do
Apoftolo

,
que hoje alli eftá , mudaram no-

me de Meliapor , e lhe chamam S. Thomé.
E quando alguns dos noíTos fe acham can-

fados do trabalho das guerras da índia , e

principalmente tomados da pobreza , a eíla

Cidade do Santo vam repoufar , e he feita

Jiuma Colónia de Cavalleiros Veteranos , co-

mo tinham ordenado os Romanos áquelles

,

que
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que per decurfo deannos jubilavam na guer-

ra. Anda também na lembrança dos natu-

raes da Ilha Ceilão eíle nom.e não fer pró-

prio delia 5 mas impoílo acafo : cá o feu

nome antigo he Ilanáre , ou Tranate , como
outros dizem , e entre os letrados aíli he

chamada
,
poílo que o ufo commum , e tem-

po tem já tomado tanta poíTe
,
que geral-

mente fe chama Ceilão j e o cafo donde
lhe fícou efte nome , fegundo contam os íeus

letrados
,
que alguma memoria tem das cou-

fas antigas , foi efte. No tempo que os Chijs^

conquiftáram aquellas partes por razão da
efpeciaria , entre o traníito defta Ilha , e a

terra firme , com hum tempo , a que elles

chamam vara
,
que he o que faz as mara-

vilhas do feu Scylla , e Charybdes : em hum
dia perderam oitenta velas , donde aquelle

lugar fe chama Chilâo , e nós os baixos de
Chilão

,
que acerca delles quer dizer os pe-

rigos 5 ou perdição dos Chijs. E como nas

terras novamente defcubertas primeiro fe

nota per os mareantes
,
que as defcobrem , os

perigos do mar , onde podem receber da-

mno pêra avifo dos vindouros
,
que o pró-

prio nome da terra : quando os Arábios , e

Parfeos
,
que depois dos Chijs per commer-

cio entraram em a navegação daquellas par-

tes 5 do Cabo Comorij por diante , coma
coufa em que deviam ter tento em feu na-

ve-
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vegar , traziam miúío na boca eíles baixos

de Chilclo 5 e por nao iabercrn o próprio

nome da Ilha
,
que era Ilanáre , deram-lhe

efte dos feiís baixes. E porque eíla fyllaba

Chij nao corre muito na boca dos Ará-

bios , e Parfeos , e he-Ihe mais corrente na

fua lingua eíloutra Ci
,
por terem duas le-

tras no leu alfabeto
5
que querem imitar a

cila na prolação , as quaes são , Cim , e

Xim , mudando Chi em Ci , chamaram á

Ilha Ceilã-o , ou ( por fallar mais confor-

me a elles) Cilan , e nós lhe chamamos Cei-

lão. Efte nome he fcgundo a gente popu-

lar
,
que os letrados Arábios , e Parfeos em

fuás Geografias per nome antigo lhe chamiam
Serandib , dos quaes nós temos alguns vo-

lumes em fua própria lingua , onde o vi-

mos ; e a caufa porque lhe deram efte no-

me, em a noíla Geografia a efcrevemos. E
parece que naquelle antiquiííimo tempo , de
que 03 Geógrafos delia efcrevêram , era da
grandeza que a flizem os feus naturaes , di-

zendo que tinha em roda mais de fetecen-

tas léguas , e que o mar a foi com.endo , e
daqui viria

, ( fe queremos falvar Ptholo-

meu
, ) dar-lhe elle tanto comprimento

,
que

pafta além da linha Equinocial contra o Sul
dous gráos e m.eio. E fendo ií\o alli

,
pôde

ficar verdadeiro o que conta Plinio
,
que no

tempo de Cláudio vieram quatro Embâixa-
do-
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dores a Roma do Rey defta Ilha Tapro-
bana , e que fe eípantavam verem cahir as

fombras que o Sol fazia pêra a parte defta

noíTa habitação , e não pêra a íua
,
que era

contra o Sul
,
por habitarem além da linha

Equinocial. E que parece também no tem-

po de PthoJomeu já havia alguma noticia

defte nome Ceilão
;
porque fallando elle del-

ia , diz que antigamente lhe chamavam Sa-

lica , e aos naturaes Sali. O nome Simon-
di feria no tempo que os Chijs a fenho-

rcavam , e que por fua caufa acerca daquel-

les
,
que navegavam para ella deftas partes

do mar Roxo , lhe dariam aquelle nome,
porque aos mefmos Chijs , fallando Ptholo-

jneu da própria região delles , chama elle

Sine. E depois , pola caufa que diflemos

que procedeo delles
,
perdendo a poíTe da-

quella Ilha , foi chamada Ceilão , que cor-

Tcfponde ao nome corrupto de Salica . ou
Sali

,
que lhe elle cham.a. E os povos do

Jleyno de Sião , fallando delia , lhe chamam
Lancá , c tem por memoria de faas efcritu-

ras que foi já conjunta com a outi*a terra

firme do Cabo Comorij , e ifto no tempo
que a veio habitar Adam, que aíH chamam
elles per nome próprio ao primeiro homem

,

e por outro nome lhe cJiam.am Po , Con

,

que quer dizer primeiro pai , do qual ho-

mem veremos logo o que a mefma gente

da



Década III. Liv. II. Cap. L iii

da Ilha íente. Serem os Chijs fenhores da
cofta Choromandel

,
parte do Malabar , e

defta Jlha Ceilão , e das chamadas Maldi-
va 5 além de o affirmarem os naturaes del-

ia , são diíTo teflemunho edifícios , nomes

,

e lingua que nella leixáram , coTno fizeram

os Romanos , acerca de nós os Hefpanhoes ,.

com que não pudemos negar fermos já con-

quiftados per elles. Na qual Ilha leixáram
,

( íegundo os naturaes dizem
,
) huma lin-

gua , a que elles chamam Chingálla , e aos

próprios povos Chingáilas
,

principalmente

os que vivem da ponta de Gálle por dian-

te na face da terra contra o Sul , e Orien-
te. Porque junta a eíla ponta fundaram hu-
ma Cidade per nome Tanabaré , de que
hoje muita parte eílá em pé ; e por fer pe-
gada neíle Cabo Gálle , chamou á outra gen-
te

5
que vivia do meio da Ilha pêra cima , aos

que aqui habitavam , Chingálla , e á lingua
delies ramibem

,
quaíi como fe diíIeíTem lin-

gua
,, ou gente dos Chijs de Gálle. Os quaes

Chijs defiftíram da navegação da índia por
lhe confumir muita gente , náos , e fubftan-

cia ; e os povos que ficaram delies
,
por fer

gente miíliça de muitas , e diverfas regiões
,

aborrecida aos moradores do maritimo da
outra parte da Ilha contra a terra do Cabo
Comorij

, leixáram os portos de m.ar , e re-

colhendo-fe ás ferranias , onde fempre ha-

bi-

/
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bitáram. E defta gente lie a montanhez

,

com que elles ao prefente tem guerra , e

outros le foram á Comarca de Choroman-

del
,
que he na terra firme , onde havia mui-

tas colónias , e povoações dos mefmos Chijs ,

donde a gente deíb terra também hoje tem

a lingua Chingálla ,
que difíemos. Os ou-

tros nomes , e coufas que os Geógrafos dam

a efta Ilha , leixamos pêra os Commentarios

das Taboas da noíía Geografia ,
por fer ma-

téria própria daquelle lugar , onde fe verá

o engano que alguns prelentes recebem em

dizer que a Áurea Cherfonezo , a que nós

chamamos Çamatra , he a Taprobana , e o

mais que a antiguidade fabulou deftas duas

Ilhas. O que nos ora convém he faber fer

ella de mui excellentes , e puros ares , e po-

la maior parte fértil , viçofa ,
principalmen-

te de oito gráos pêra baixo do marítimo

té o Cabo de Gálie , e a ferra. E neíta dif-

tancia ,
que fera huma faixa de té vinte lé-

guas de comprimento , e dez de largo
, he-

a maior povoação , e os mais portos de

mar , c onde a natureza produzio toda a

canella , de que naquellas , e nefta^ partes fe

tem uío. Verdade he que em muitas das

regiões do Oriente fe acha alguma , mas he

agreíle , e brava, como em os Livros do.

noífo Commercio fe verá no Capitulo ^del-

ia , e aíFi dos rubijs , olhos de gato ,
çafíras

e ou-
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e outro género de pedraria ,
que nella ha

;

peró nenhuma chega em fineza em fua pró-

pria efpecie ás três que nomeámos : cá eC-

tas três fortes , as finas delias , sao as mais

perfeitas de todas acuellas partes. Dos m.e-

taes tem ferro fomente, que fetira em duas

partes , a que chamam Cande , e Tanavaca ;

e fe nella houvera tanto ouro , como dizem

os antigos , os naturaes sáo tão amigos del-

le, e tâo diligentes de pedir á terra o me-

tal , e pedraria que tem dentro em fi
,
que

já deram nelle. Da efpeciaria , além da ca-

nella, de que ella he madre, (como diíTe-

mos
,
) tem pimenta , cardam.omio , brafil

,

e algumas tintas , de que os naturaes fe fer-

vem, pêra tintura de feus pannos ; delias são

raízes , outras páo , e outras folhas , e flor.

Tem grandes palmares
,

que he a melhor

herança daquellas partes
\

porque além do

fruto delle fer mantimento commum , sáo

eftas palmeiras proveitofas pêra diverfos ufos

,

do qual mantimento , chamado coco , ha aqui

grande carregação pêra muitas partes. Os
Elefantes delia l de que ha boa criação , são

os de m^elhor diílinto de toda a índia ; e

porque notavelmente são mais domiaveis , e

formofos, valem muito, e tem. muita cria-

ção de gado vacum , e bufaras , de que fe

íaz grande cópia de manteiga, que fe leva

de carregação pêra muitas partes. Temmui-
Tom. IIL P.L H to
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to arroz
,
principalmente em huma Comar-

ca
5

que jaz na face da Ilha
,
que eílá ao

Oriente chamada Calou
,

que he Reyno ,

por razão do qual arroz, que elles chamam
bate 5 fe chama o Reyno Batccalou

,
que

interpretam o Pvcyno do arroz. Finalmente

aíTi dos frutos , e fementes naturaes , como
das eftranhas ,

que nella plantam , e femeam ,

he tão fértil , por fer a terra em íi apta pê-

ra tudo ,
que parece que fez delia a Natu-

reza hum pomar regado
,

porque não ha

mez do anno que não chova nella , e o ma-
ritimo he quaíi alagadiço , e retalhado com
rios 5 huns delles de agua doce

,
que defcem

do meio do fertao das ferranias , e outros á

maneira de efteiros
, que faz o m.ar. As quaes

ferranias cftam quafi á feição oval da mef-

ma Ilha , lançadas de maneira
,
que parecem

hum curral de pedra ençoífa
,

porque no
meio leixam aterra clia iem aquelles picos,

c aípereza que tem eíle circuito de ferras.

Não que ellas fejam tão efcalvadas , que em
íi não tenham arvoredo, porque per antre

aquellas pedras , e picos tudo iie entulhado

de arvores de muitos géneros , e per três

,

ou quatro partes , á maneira de paíTos dos

Alpes de Itália , fe entra dentro nefte cir-

cuito
,

que he hum Reyno chamado Can-

de. E fe os Reys delia fe não fizeram her-

deiros de feus yaffallos^ tomaado-lhes toda

a fa-
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a fazenda ,
que acham á hora da morte

,

de que dam aos filhos algumas coufas íè

querem , fora muito mais fruélifcra , e abaí^

tada ; mas com efte temor nao querem agri-

cultar coufa alguma. Tem quali na ponta

deíla ferrania , obra de vinte léguas da coíla

do mar , huma ferra tão alta, e Íngreme,

que fóbe em altura de fete léguas j e em o
cume delia faz huma planice em redondo
de táo pequena quantidade

,
que fera pou-

co mais de trinta paíTos de diâmetro. Em
meio da qual eftá huma pedra de dous co-

cados mais alta que a outra planice ao mo-
do de mcza , e no meio delia eftá figurada

huma pegada de homiem
,
que terá de com-

prido dous palmos , a qual pegada he havi-

da em grande religião
,

por a opinião que
anda entre os naturaes : cá dizem elles fer

de hum homem fanto natural do Reyno
Delij

5
que he abaixo das fontes dos rios

Indo , e Gange : O qual veio ter a efta Ilha

,

onde efteve per efpaço de muitos annos
,

mettendo os homens em ufo de crerem , e

adorarem hum fó Deos Creador do Ceo

,

e da terra , a que elles chamam Deunú , e

depois fe tornou ao Reyno Delij , onde ti-

nha mulher , e filhos. E paliados muitos
annos de fua vida , á hora da morte tirou

hum dente , e mandou que foíle trazido a
eíla Ilha ^ e dado ao Rey da terra

^
pêra fer

H ii . ti-
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tido em memoria fiia , além da pegada do

pico 5 o qual dente hoje em dia os Reys

tem como Rcliquia Santa , a aue encom-

mendami todas fuás neceíTidades. E defta opi-

nião gentia vieram os noíTos chamar a eíle

monte o Pico de Adam , ao que elles pei

nome próprio chamam Budo. Do qual mon-

te nafcem três, ou quatro rios, que são Oí

principaes que regam a maior parte da Ilha

;

e em alguns lugares he tão Íngreme eft^

ferrania do monte
,
que per efpaço de trin-

ta braças fe lóbe a eile per cadeas de fer-

ro 3 em que fe os homens pegam
,
por fa-

zerem faa romaria a eíla pegada. A qua;

coufa he tão celebrada de toda a gentilida+

de daquelle Oriente
,
que de mais de mil

léguas concorrem alli peregrinos
,
principal

mente aquelles a que chamam Jogues ,
qiw

são como homens , que Icixando o Mun
do 5 fe dedicaram todos a Deos , e fazen

grandes peregrinações porviíitarem os tem
pios dedicados a elle. Muitas coufas con

tam os naturaes deíla Ilha da fua fantidade

e da dos feus Sacerdotes , e Brâmanes
,
qu

leixamos pêra quando tratarmos delia em :

noíTa Geografia , e aíTi dos coílumes da gen

te , e Cilado dos feus Reys , e ceremonia

com que fe fervem , e guardam entre fi

Ao prefente o que convém pêra noíTa hií

toria he faber que ella eftá dividida en

no-



Década III. Liv. 11. Cap. I. 117

jiove eílados , e cada hum deíles fe chama
Reyno. O primeiro , e mais notável he fe-

nhor quali daqueiia faixa de terra , em que

diííemos crear-íè toda a canelia , o qual jaz

da parte do Ponente da Ilha , e tem os mais ,

e melhores portos do mar que ha iiella , cu-

ja principal Cidade fe chama Columbo. Af-

faítada do qual eftá huma força , em que

fe o Rey recolhe , chamada Cota , como
nós cá dizemos fortaleza

, por fe apartar do
concurfo dos mercadores que concorrem
áquelle porto de Columbo , e efte era o que

Lopo Soares hia bufcar. Outro Reyno jaz

a Sul defte na ponta defta Ilha , ao qual

chamam Gálle , e pela parte do Oriente con-

fina com o Reyno de Jaula , e do Norte
€om outro chamado Tanaváca ; e o que ef-

tá no meio do fertao deíla li ha todo cer-

cado de ferrania
,
que tem em lugar de mu-

ro , he o Reyno Cande. E pelo maritimo
deíla Ilha ficam eíles Reynos , Batecalou

,

que he o mais Oriental delia ; e entre elle

,

e o de Cande
, que lhe fica ao Ponente

,

eílá outro chamado Vilacem ; e indo pela

cofta da Ilha contra o Norte arriba de Ba-
tecalou eílá o Reyno Triquinamalé

,
que

pela coíla acima vai vizinhar com outro

chamado Jafanapatam
5
que eílá na ponta da

Ilha contra o Norte , os quaes Reynos per

dentro do fertao fe vam vizinhar huns com
os
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os outros. E são rao grandes entre íi

, quan-
to maior poder tem os Gentios , e infiéis

que os poíTuem : cá não tem outras demar-
cações fenão a poíTe de cada hum

, por iíTo

não lhas podemos dar com verdade
, pois

a cubica dos homens não tem certos limi-

tes , ainda que tenham leis Divinas , e Hu-
manas té onde fe eftende o que podem ter.

CAPITULO IL

Como Lopo Soares
,
per mandado ã^ElKey

D. Manuel
, foi d Ilha Ceilão fazer huma

fortaleza : e o que pajjòu ante de fer
feita com o Rey da terra , o qual

ficou tributário de/te Reyno.

ELRey D. Manuel
,
porque tinha mui-

ta informação da fertilidade deíla Ilha
,

e fabia delia proceder toda a canella da-
quellas partes , e que o fenhor de G-ilh pe-
lo modo que fe teve com D. Lourenço

,

(como atrás contámos,) Wiq queria pagar
páreas

, por eftar em fua amizade ; e que
depois per meio deAíFonfo d'Alboquerque
o Rey de Columbo

,
que era o verdadei-

ro fenhor da canella, queria ter eíTa paz,
e amizade , efcreveo a úIq AíFonfo d'AI-
boquerque, que em peíToa foíTe a efta Ilha

,

fe lhe bem pareceíle , fízeíTe neíle porto
de Columbo huma fortaleza

,
por fegurar

com
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com ella as oíFertas defte Rey. Peró como

Affonfo d'Alboquerque fe , em^ quanto vi-

veo , teve outros negócios mais importan-

tes ao eftado da índia , e que primeiro con-

vinha ferem feguros
,
que efta Ilha Ceilão ,

e mais como o Rev acudia mui bem com

toda a canella que nos era neceíTaria^, dif-

fimulou com as lembranças ,
que lhe ElRey

cada anno Ibbre eíle calo fazia, dando-lhe

eílas 5 e outras razoes porque leixava de o

fazer. Vindo Lopo Soares á índia , também

trouxe efta lembrança ; e porém primeiro

acudio ao eftreito do mar Roxo
,

que pe-

las razoes de Affonfo d'Alboquerque era

mais importante ; e vendo quão pouco ti-

nha feito nefte caminho ,
por quáo mal as

coufas fuccedêram, e que aquelle anno de

dezoito podia vir outro Capitão mor , e

Governador ,
quiz primeiro que fe foífe

leixar feita efta obra de fuás mãos. E pof-

to que tinha efte anno mandado muita gen-

te , e náos a diverfas partes , aíli como An-

tónio de Saldanha ao eftreito , D. Aleixo

a Malaca , D. João da Silveira ás Ilhas de

Maldiva
,

que lhe minguavam pêra fazer

efta obra , e era honefta efcufa pêra a não

commetter , com tudo fe determinou a iiío ;

porque fegundo a informação que teve da

navegação da Ilha por razão dos baixos que

tem ;,
baftavam galés, e outros navios de

re-
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remo , e alguns navãos de alto bordo pêra

levar munições pêra a obra da fortaleza. E
quanto ao número da gente de peleja , el-

le tinha por certo , fegundo o que era paf-

fado da vontade que o Rey m.oílrava , não
haver algum im.pedimento no fazer da for-

taleza. AíTi que com efte fundamento , no
Setembro daquelle anno , de dezoito partio

de Cochij 5 levando huma frota de dezefe-

te velas , de que as fete eram galés , Capi-

tães Manuel de la Cerda , Lopo de Brito

,

António de Miranda d'Azevedo , João de

Mello 5 Gafpar da Silva , Chriftovao de

Soufa , Diniz Fernandes de Mello , na qual

hia Lopo Soares. E eram m.ais oito fuílas

,

que D. Fernando de Monroy trouxera de

Goa
,

que aquelle inverno elle Lopo Soa-

res mandara concertar pêra efta viagem , e

aíii levou duas náos com munições , na qual

frota iriam té fetecentos homens de armas

Portuguezes. Seguindo Lopo Soares fua via-

gem 5 fendo já quaíl abarcado com o por-

to de Columbo
,

que elle hia demandar

,

foram-lhe os ventos tão ponteiros
, que as

aguas que corriam com elles ao longo da
coíla , lhe abateram o caminho , e deram
com elle no fím da Ilha no porto de Gál-

le , que fera de Columbo vinte léguas , on-

de fe deteve mais de hum mez, té que o
tempo lhe deo lugar pêra ir a Columbo

j

ç che-
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e chegou com toda fiia frota. Eíle porto

de Columbo quafi quer imitar hum anzolo ,

porque tem aquella entrada eípaçoía ,
per

meio do qual corta hum rio ; c a ponra on-

de eíle airzolo faz a farpa com que prende ,

he tão aguda, eaíTi fearafta do corpo grof-

fo da outra terra
,
que com huma pedra fe

pode paíTar a groífura delia , e cortada com
huma cava , fica quafi em Ilha , fem ter

outra entrada fenâo pela cava. Lopo Soji-

res como vio a figura do porto , e quão

proveitofo era o agudo daquella ponta pê-

ra fazer a fortaleza , aííentou logo com os

Capitães de fer naquelle lugar. Porém pri-

meiro que fahiíTe em terra , mandou recado

a ElRey per João Flores , notificando-lhe

a caufa de fua vinda áquelle porto , dando

algumas razoes porque ElPvey feu Senhor

defejava ter aili hurna. fortaleza , referindo

todo eíle cafo á infidelidade dos Mouros que

alli vinham ter , e ao antigo ódio que ti-

nham com os Portuguezes , e principalmen-

te ao muito que elh Rcy ganhava , fazen-

do-fe alli aquella fortaleza ; aíli por razão

d-ElRey D. Manuel feu Senhor com ella

ficar obrigado á defensão delie Rey contra

feus imigos , como porque tendo commer-
cio com os Portuguezes , todo feu Reyno
feria mui rico , e abafrado das coufas do

Ponente, ElRey como havia dias que com
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AíFonfo d'Alboquerque andava neíle trato,

eera mui defejofo deíle commcrcio , vendo
quão rico fe fizera ElRey de Cochij com
elle , e que depois que entráramos na ín-

dia 5 elle mefm.o Key começava fentir em
fua fazenda o proveito que havia de ter ,

tanto que vio o recado de Lopo Soares ,

lhe concedeo a fortaleza , mandando-o vill-

tar com palavras
,
que moílravam efte con-

tentamento. Os Mouros de Calecut , e de

toda aquella cofta do Malabar , como de-

pois de noíTa entrada na índia de todalas

partes andavam enxotados de nós , e nefta

Ilha Ceilão tinham algum refugio
,
por noí-

fas Armadas nao irem a ella ; alguns que
fe alli acharam na chegada de Lopo Soa-

res
5
peró que fe aíTombráram em o verem

no porto
,
quando fouberam que ElRey lhe

concedia fortaleza , ficaram de todo mortos.

Finalmente á força de peitas
,
que em toda

parte podem mais
,

que vivas razoes , aífi

tranílornáram o animo dos acceitos d'ElRey

,

e o feu com o confclho delles , reprefen-

tando-lhe perigos de fua vida , e perda de

feu eílado fe alli nos déíTe lugar pêra for-

taleza : que querendo Lopo Soares huma
manha fahir em terra a abrir a cava naquel-

la ponta
,
que elegeo pêra a fortaleza , achou

que per induftria dos Mouros eftavam alli

Huns cavailos á maneira de trincheiras com
re-
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írépairos de madeira, em que puzeram cer-

tas bombardas de ferro com gente fréchei-

ra pofta em defender a terra. E náo abaí^

tou ifto , mas ainda foram alguns homens
dos noíTos prezes

,
que como em parte fe-

gura eram faliidos em terra , dos que an-

davam neíles recados entre elle Lopo Soa-

res , e ElRey
,

quaíi em modo de reféns

pêra depois per meio delles fe valerem , fe

o cafo não fuccedeíTe bem. Lopo Soares

quando foube o gazalhado com que o que-

riami receber em terra , havido confelho com
os Capitães , mudou o modo da fahida ,

fazendo fundamento que a poder dt^-ferro

havia de lançar aquelle impedimento
, que

lhe tolhia o fazer da fortaleza ; o qual en-

tendeo fer induílriado pelos Mouros
, prin-

cipalmente depois que mandou de perto ver

as eílancias , e que gente era a que eílava

em defensão delias. A qual determinação

fez em toda a gente de armas tanto alvo-

roço de prazer
,
quão triílc eílava d'antes

,

vendo que ElRey dava de boa vontade lu-

gar pêra fe fazer a fortaleza ; e que nnquel-

le negocio haviam de exercitar mais a for-

ça de feus braços , como m.ecanicos com
pedra , e cal ás coílas , fem premio de fa-

zenda , e honra
,
que com a efpada na mao

como cavalleiros , com a qual elles confc-

guiam citas duas coufas» Lopo Soares pof-

to



/

124 ÁSIA DE João de Barros

to que vio eíle alvoroço na gente , depois

que foi notincado o que tinha aíTentado com
<3s Capirães , não quiz íahir aquelle dia

,

leixando pcra o feguinte ante manha pêra

ir melhor provido ; e afii íe fez , tomando
terra fem os imigos lha impedirem. Porque

como elles tinham as forças mais nas bom-
bardas , e tranqueira

,
que no animo , não

oufáram de fe defapegar delias , e eílavam

naquelle lugar como homens , que fe que-

riam mais defender
,
que ortender. Os nof-

fos tanto que Lopo Soares deo Sanr-Iago

,

fem ter conta com a fumaça das fuás bom-
barda» 5 nem olhar onde apontavam , era

a competência entre elles a quem primeiro

treparia per as eftancias acima , como que

no alto delias eílava o premdo da vitoria

particular de cada hum. Peró a alguns cuf-

tou efte animo fangue , e vida : cá não fo-

mente de feitas , e efpingardóes foram al-

guns feridos , mas ainda mortos das bom-
bardas , o principal dos quaes foi VerilH-

mo Pacheco
,
que (como diíTemos ) era vin-

do de Malaca com a nova da prizão de

feu irmão António Pacheco. Andando efle

conflito ás efcuras da fumaça da artilheria

hum pequeno efpaço , em quanto os noíTos

fe detinham no fubir da eftancia ; tanro que

hum golpe delies fe fizeram fenhores delia,

affi defcozêram na carne dos imigos, que

os
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os mettêram a todos em fugida , não lei-

xando de os íegiiir com os pés , e perfe-

gulndo a ferro. Lopo Soares porque vio

iilguns Capitães que íe mettiam hum pouco

contra onde havia arvoredo , de que podiam
receber algum dam.no

,
principahriente Chri-

ítowlo de Soufa
,
que paíTava hum ribeiro

Jonge da eílancia , mandou dar ás trombe-

tas que fe recolheíTem
,

pois já era fenhor

da força de feus imigos , e recolher aquel-

las peças da artilheria que alli achou ; e

fem fazer mais detença
,
por dar hum fô-

lego aos homens , fe tornou a embarcar.

Quando veio ao feguinte dia
,
por ter já

preftes todalas couías pêra feu intento , fa-

hio em terra ; e a primeira coufa em* que
entendeo , foi em fe fortificar , ficando fe-

nhor da ponta
,
que elle defejava pêra fun-

dar a fortaleza , a qual força não foi mais

que cava , e repairo de madeira , em que
aíTentou muita artillieria , na parte que hia

contra a terra
,

per onde os imigos o po-
diam commetter. Ehuma das coufas que o
mais metteo em confusão , depois que fe

vio fenhor daquelle lugar , foi não achar
nelle pedra, ou oílra pêra fazer cal; por-
que ante que partilTe de Cochij , tombando
informação deílas coufas de alguns homens
dos noiTos

, que já alli foram , fizeram-lhe

crer que havia pedra , de que fe poderia

fa-
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fazer cal ; e quando eíla não ferviíTe , havia

inuito marifco , da oftra do qual le pode-

ria fazer muita quantidade. E vendo elle

que nenhuma coufa deftas havia pêra cal

,

fomente a oftra que era neceíTario trazer-fe

de longe
, que o podia deter mais tempo

do que elle tinha
, por eftar já em Outu-

bro 5 e convinha-lhe fer na Índia
,
por ra-

zão da carga das náos que fe efperava do
Reyno , em que lhe parecia que podia ir

Governador que o fuccedeííe , aíTentou com
parecer de todolos Capitães

,
que pois em

"breve fe não podia fazer cal
,

que fizeíTem

a fortaleza de pedra , e barro. Porque co-

mo atalhaíTe a terra da ponta de mar a mar ,

iílo bafiava por então pêra recolhimento

feguro dos que alli houveíTem de ficar, té

que da índia fe proveíTe , fcgundo a necef-

íidade foíTe. Affentado neíle parecer de to-

dos 5 mandou Lopo Soares a grão preíTa

abrir os alicerces , e trazer pedra pêra poer

mão á parede , repartindo o trabalho de

cada coufa per os Capitães. ElRey de Cei-

lão quando vio muita da fua gente ferida

,

e morta daquella fahida dos noííos em ter-

ra , e que com pouco trabalho ie fizeram

fenhores da força
,
que os Mouros tinham

feita 5 e fobre iíTo começaram a obra da
fortaleza contra fua vontade, havido con-

felho com os feus naturaes , fcm dar cre*

di-
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dito aos Mouros
,

quiz ante a paz
,

que

com Lopo Soares aííentára
,

que o rompi-

mento delia
5

que elles lhe aconíelháram.

Sobre o qual caio mandou a elle o leu Go-
vernador , dando algumas defculpas do paf-

fado 5 attribuindo tudo amáos confelhos de

homens
,
que lhe fizeram crer coufas contra

o que elle Lopo Soares promettia da paz

,

e amizade
,
que per meio da fortaleza po-

dia ter com ElRey de Portugal. E pois

elle com morte , e damno dos feus tinha

pago acceitar confelho de máos homens,
que caufáram aqucjle rompimento , lhe pe-

dia que tornaíTem a ficar no citado da paz ,

que com fua chegada logo acceitou , con-

fentindo que fe fizelTe a fortaleza onde el-

le pedia. Lopo Soares peró que em fua re-

fpoíla fe m.oiírou oíFcndido delRey da pou-
ca verdade

, que lhe tratara , e traição que
elle Rey commettéra , aííi nos homens que
lhe mandara prender , como no que fizera

fobre aíTento de paz , concluio fua refpof-

ta niík) : Que elle era contente de tornar á
paz , em que diante eílavam

;
porém por a

ofFénfa que tinha feita á bandeira real dei-

Rey de Portugal feu Senhor em permittir

que os Mouros , e os naturaes vieílem con-
tra ella com mão armada , no qual cafo

alguns Portuguezes foram feridos , e mor-r

tos
, elle Rey havia de foldar efte damno

com
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com fe fometter com titulo de vaíTallo dei-

Rey D. Manuel íeu Senhor , cujas infignias

eram. as da bandeira do feu Rey ,
que re-

prefenta íua peíToa ; a qual quando foíTc of-

fendida , ou alguém defprezaíTe fua paz,

os feus vaílallos perdiam a vida , té mecter

feu imigo debaixo do jugo delia. Partido

o Governador delRey com eíle recado , tor-

nou , e foi tantas vezes , té que per derra-

deiro aíTcntou com Lopo Soares ,
que El-

Rey era contente de le fazer valTallo del-

Rey D. Manuel , com tributo em cada hum

anno de trezentos bahares de canella
,

que

donoflb pezo são mil e duzentos quintaes

,

e mais doze anncis de rubms , e çaíiras das

que fe tiram nas pedreiras de Ceilão , c íeis

Elefantes para o fervido da feitoria de Co-

chij , tudo pago ao Capitão da fortaleza que

aili eíliveíle , ou a quem o Governador da

índia mandaíTe. E que EiPvey D.Manuel,

e íeus fucceflbres foliem obrigados de am-

parar, e defender a elle Rey de feus imi-

gos , como a vaíTallo feu : com outras mais

condições ,
que no aíFento dcíle afto são de-

claradas , de que Lopo Soares houve hum

,

€ a ElRey ficou outro ,
efcrito em folhas

de ouro batido , ( fegundo feu ufo , ) e o

noílb em pergaminho. Feito eíle aíiento,

mandou ElRey efcufar-fe a Lopo Soares

de o não ir ver ,
por eílar mal difpoíto ,

e

cou-
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cóufas da íua religião de Brammane que era
;

porque acercando Gentio daquellas partes
,

eílas duas coufas andam juntas , o facerdo-
cio

, e governo dos Jicmens. E peró que
os Reys tenham grande acatamento aos feus
Sacerdotes , e muito maior ás cabeças del-
ks, asquaes temaquella jurdiçáo que acer-
ca da Clerizia entre nós tem os Biípos , os
mefmos Reys são Brammanes , e sao íupe-
riores de todos em feu Reyno. Tanto po-
lé a ambição defenhorear, que não fe con-
:entáram os Príncipes da terra em terem fub-
iitos feus vaíTallos per via da adminiftração
lo governo fecular que lhe Deos deo

, pe-
a qual íe fizeram fenhores dos corpos , e
idos exteriores das obras

, que cada hum
az pêra executar nelle as leis da juíliça

,

egundo as que pêra iíTo deram j m.as ain-
ia quizeram^ ler fenhores das almas , e au-
hores interiores do animo

, que fomente
pertencem a Deos , ou áquelles que

, ( fe-

cundo o noíTo Evangelho
, ) são herdeiros

iefte mjílerio. Lopo Soares feito eíte af-
ento, aíli com a ajuda queElRey pêra if.

b mandou dar com a gente da terra , co-
no pela gente da Armada , em poucos dias
ícabou a fortaleza quaíi no fim de Novem-
>ro

, á qual poz nome N, Seithora da^
^irtudes. E nefte tempo chegou a ella Dom
oão da Silveira

, que (como atrás diíTemos )
ToiíuIIL P.L l çom
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com certos navios fora enviado ás Ilhas de

Maldiva , ao qual Lopo Soares
,
por elie

fer peíToa que tinha qualidades pêra iíTo,

e mais íèu íbbrinho
,
proveo da capitania

delia , leixando-lhe a gente neceíTaria pêra

fua defensão , e aíTi ofiiciaes pêra feitoriza-

rem as coufas docommercio. E porque os

Mouros eram coílumados ir áquella Ilha

enxotados das noíTas Armadas ,
que anda-

vam no Malabar (como diíTemos ,)
quiz Lo-

po Soares tirar-lhe eíla acolheita , leixando

por Capitão mor do mar com quatro ve-

las
5
pêra guarda daquelle porto Colum.bo ,

a António de Miranda d'Azevedo. Provi-

das as quaes coufas, Lopo Soares fe partio

pêra Cochij , e á fahida do porto per defaf-

tre feperdeo a galé deJoão de Mello, mas

íaívou-fe a gente. E levando Lopo Soares

em propofito paíTar per Coulao , onde eíla-

va Heitor Rodrigues ^ hum cavalleiro de

Coimbra, por Feitor, e Capitão da carga

da pimenta , não o pode fazer polo que

logo veremos. No qual lugar de Coulao

quizera também fazer outra fortaleza; e a

eaufa era
,
porque depois que António de

Sá , ( como atrás efcrevemos
,
) foi morto ,

nunca mais os noíTos
,
que alli reíidiam por

razão de recolher a pimenta , eíliveram fe-

guros. E pofto que em tempo de AíFonfo

d'Alboquerque fempre acudiam os Regedo-
res
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res de Coulao com a pimenta pera carga

de huma , e ás vezes de duas náos , e a

Rainha que governava aquelle eftado favo-

recia muito nofías coufas , e em tempo del-

le Lopo Soares Heitor Rodrigues como
Jiomxem prudente acabava com ella , e dos
íeus ofiiciaes muitas coufas emnoílb favor,

té lhe confentir que fizeíTe huma cafa forte

pera recolhimento da fazenda
,
que dlc Fei-

tor tinha , teve fobre iíTo tantos contraíles

,

e im.pedimento por parte do induzimento
dos Mouros mercadores

,
que alli reíidiam

,

peitando groíTamente aos Governadores da
terra

,
que não podia ir avante com a obra

,

té que depois acabou de a fazer, fendo já
Lopo Soares vindo pera eíte Reyno , e go-
vernando Diogo Lopes de Sequeira

, que
pera iíTo o mandou favorecer com a gente

que Garcia d'Acoíla Capitão de huma galé

levou. E a caufa porque Lopo Soares não
acabou efta obra , vindo de Coulao com ef-

te propoíito , foi
,
porque fendo tanto avan-

te como eíle lugar , foi-lhe recado que Dio-
go Lopes de Sequeira era chegado a Co-
chij , e vinha pera o fucceder na governan-
ça da índia ; e era já tão tarde pera elle

Lopo Soares fe defpachar em fua vinda,
que paíTou per Coulao , e chegou a Cochij
a vinte de Dezembro. Peró ante de fua par-

tida 3 convém darmos razão de algumas cou«

I ii fas.
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fas
5

que elle mandou em fcu tempo
,
por

não confundirmos a ordem da hiíloria , e

começaremos Jogo em D. João da Silvei-

ra feu fobrinho
,
que ficava por Capitão em

Ceilão 3 dando conta do que paíTou na via-

gem que fez ás Ilhas de Maldiva.

CAPITULO IIL

Do que p^Jfou D. João da Silveira nas

Ilhas de Maldiva , onde o enviott Lopo Soa^

res 5 e ajji em Bengala , onde elle foi ter
,

té chegar a Ceilão a jcr mettido de pojjè

da capitania da fortaleza de Columbo»

COmo já atrás fizemos menção , huma
das principaes coufas que havia nas

Ilhas de Maldiva era o cairo , matéria de

que fe fazem todalas amarras , e enxarcea

,

com que as náos daquellas partes navega-

vam ; e muitas delias não tem outra prega-

dura , fomente eííe fío com que o coílado

delias he cofeito ; do qual cairo , e aíli do
grande número dcílas Ilhas em feu lugar par-

ticularmente efcrevemos. E como eíle cairo

foíTe coufa tão importante a nolTas navega-

ções
5
pola ini-brmação que ElRey D. Ma-

nuel tinha que eíias Ilhas eram huma efca-

la que os Mouros faziam em a navegação

daquelle Oriente , e outras coufas que \\íq

Aífonfo d'Alboquerque delias tinha efcrito

,

que
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que convinham ao eílado da índia , defe^

java clle ler alli huma fortaleza. Sobre o
qual cafo efcreveo a Lopo Soares , encom-
mendando-lhe

,
que mandaiTe á principal cha-

mada Maldiva , em que eftava o Rej que

fenhoreava a corda delias
,
que jaz vizinha

á cofta Malabar ; e foffe peííba que foubet

fe notar as coufas , e pudeíTe aíTentar paz

com o Rey , e o tentaíTe pêra efta fortale-

za
5
que defejava fer alli feita ; e eíle foi o

fundamento com que elle Lopo Soares man-
dou D. João da Silveira. E também a buf-

car hum Mouro de Cambaya chamado Al-

ie Can , o qual andava de Armada com fe-

te navios de remo em guarda de féis náos

de Cambaya ,
que n-aquella monção haviam

de vir das partes de Malaca , aonde eram
idas a tratar ; o qual defendia que daquel-

la parte onde elle andava não vieíTe pêra as

noíTas fortalezas provisão de cairo , e de

outras coufas que os Malabares de lá cof-

tumavam trazer. Partido D.João a efte ef-

feito com quatro velas , a em. que elle hia

,

e três de que eram Capitães Triílâo Barbu-
do

, João Fidalgo , e João Moreno ; e ante

de chegar á Ilha Maldiva , onde ElRey ef-

tava , tomou duas náos que vinham de Ben-
galla pêra Cambaya carregadas de roupa

,

de que a maior delias era de hum Mouro
chamado Gromálle p. parente de outro que

et
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eftava por Governador em Chatigam , hu-

ma Cidade principal do Reyno Bengala
,

por fer porto de mar , a que concorrem
quaíi todalas coufas que entram , e fahcm
daquelle Reyno. As quaes náos elle man-
dou a Cochij , onde então eftava Lopo Soa-
res , e tornou a lua viagem caminho da Ilha

Maldiva , onde foi recebido do Rey com
muito gazalhado . moftrando ter grande con-

tentamento da paz 5 e amizade
,
que EIRey

D. Manuel', e feus Governadores com elh

queriam ter ; e promettendo que em qual-

quer tempo que em fua terra quizeíTe fazer

cafa de Feitoria pêra trato de commercio

,

elle daria lugar , e ajuda pêra iíFo. Final-

mente dados , e recebidos alguns prefentes

entre íi , ElRev ficou mui contente de Dom
João 3 e elle fe partio muito mais delle por

a facilidade com que acabou ao que iiia

;

e foi-fe dalli em bufca do Mouro Alie Can
,

por achar nova que andava mais adiante

em outras Ilhas. Peró nefta ida fez pouco
,

porque o Mouro tanto que houve viíla del-

le 5 como aquellas Ilhas são hum labyrin-

tho de navegar per entre ellas , e elle era

mui cofiumado ãquella navegação , e os noí-

fos mui novos nella , andou-lhe furtando as

voltas té que enfadado D. João , e mais ne-

ceííitado de mantimentos , havendo já três

mezes que lá andava , fe foi pêra Cochij

,

ou-
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onde fe deteve fomente o tempo em. que

fe proveo do que lhe falecia , e dalii o man-

dou Lopo Soares que foífe a Bengala ao

porto Chatigam com o mefmo requerimen-

to ao Rej da terra pêra alli fazer huma

cafa de Feitoria
,
pêra que os noíTos pudef-

fem ter hum recolhimento de fuás mercar-

dorias , e feguramente fazer commutaçâo

delias com outras da terra. E que de ca-

minho paflaííe pela Ilha Ceilão , e do por-

to Columbo , onde os noíTos coítumavam

ir bufcar canella , tomaíTe Pilotos pêra o le-

varem a Bengala ; e também que diiTimu-

ladamente viíle , e fondaíTe eíle porto Co-

lumbo , e o fitio da terra pêra com feu pa-

recer fe determinar no que rinha pêra fazer

per mandado d'ElRe7 ,
que era huma for-

taleza naquelle lugar , a capitania da qual

havia de fer delle D. João. O qual parti-

do com os quatro navios , com que andou

nas Ilhas de Maldiva , chegou a Columbo
;

e viíto , e notado o lugar , e havidos Pi-

lotos ,
poz-fe em caminho de Bengala : c

o primeiro porto que tomou daquclla en-

feada
,
que ainda per os noíTos não era def-

cuberta, foi do rio que vem doReynoAr-
racam , onde lhe fahíram íeis , ou fete na-

vios de remo; e depois que na prática que

tiveram com elle fouberam que hia a Ben-

gala , como citavam de guerra com ella

,

aui-
4,
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qukeram^ir em fua companhia. Peró Dom
João o não coníentio , aconfclhado de hum
moco Bengala

, que elíe levava
, que era

cunhado do Piloto da náo que tomara , di-
zendo (jue fe levava aquella gente

, por fer
contraria aos Bengalas , não feria bem re-
cebido. E quanto eíle moço aproveitou aqui
com iílo quejdiíTe , tanto depois danou. Ciíe-
gado D. João ao porto de Chatigam

, que
he huma Cidade do Reyno Bengáía mui fre-
quentada detodolos navegantes, queáquel-
le Reyno vam tratar, porque como elle era
natural Bengala , e cunhado do Piloto da
nao, que D. João tomara (como diíTemos )
não tiveram, refguardo niíTo , e aos primei-
ros da terra com que fallou defcubrio tudo
o que era paífado , com que houve o Ca-
pitão da Cidade que D. João , e quantos
com elle hiam eram ladroes. Porém como
naturalmente os Bengalas he gente mais
rnaíiciofa de todas aquellas partes

, porque
não eílavam apercebidos pêra fe defender

,

diílimuíáram com D. João , fem lhe darem
a entender o que dclle tinham fabido , té
que fe fortaleceíFem

, como logo fizeram
,

fazendo de noite muitas tranqueiras , e re-
pan*os pêra os noífos não poderem, commet-
ter o lugar

, querendo entrar nelle com mão
armada. Aconteceo que hum dia, ante que
X). João chegaile áquelle porto , tinha en-

tra-.
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trado nellc huma náo dalli da terra
,

que

vinha da Cidade Pacem ,
que he na Ilha

Çamatra , carregada de pimenta , e de 011-

tras fortes de mercadoria. Na qual náo vi-

nha humPortuguez cham.adojoáo Coelho,

que Pernáo Peres d'Andrade ,
que eílava

naquelle porto de Pacem carregando pêra

a China, mandava como menfageiro da par-

te d' ElRey D. Manuel a ElRey de Benga-

la. Fazendo-lhc faber , como eftando na-

quelle porto carregando huma náo de pi-

menta
,
pêra com ella , e outras ir áquella

Cidade Chatigam a lhe trazer huma embai-

xada d^ElRey de Portugal íeu Senhor ,
per

deíaílre fe lhe queimara aquella principal

náo de fua frota , como lhe podiam dizer

os feus naturacs ,
que eram prefentes , enl

que fc queimaram as principaes coufas que

tinha pcra levar. Pedindo-lhe que em quan-

to fe elie hia reformar das coufas que alli

perdera , e aíTi mandar por outras á índia
,

das quacs eram de Portugal , houveíle por

bem que as náos , e navios Portuguezes

,

que chegaíTem a feus portos , foífcm bem
recebidos , e per efte modo outras palavras

que elleJoaQ Coelho levava em fua inftruc-

ção. O qual , tanto que vio furgir a D. João ,

foi-fe logo a elle ianocente do que lhe ha-

via de acontecer : cá D. João fabendo a

caufa de fua ida, o reteve fem querer que

tor-
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tornaííe a terra, dizendo que não compria

a ferviço d'ElPve7 ir elle áquelle negocio

,

ante danava
,
pois Fernão Peres não cílava

naquelle porto. E mais que elle D. João

levava do Governador Lopo Soares ,
que

mandaffe efte recado a ElRey de Bengala

,

e não elle Fernão Peres , o qual recado ha-

via de ir com mais authoridade , e com al-

gumas peças de prefente, que lhe havia de

mandar per a peíToa que a iíTo foíTe. Re-

teudo per eíla maneira João Coelho , do-

brou a cauíli de íe o Governador da Cida-

de mais cfcandalizar de D. João ,
porque

era elle já fabedor como João Coelho hia

com recado a EIRey de Bengala da parte

d'ElRey de Portugal per mandado de hun

leu Capitão 5
que ellava em Pacem. Do qua.

Capitão ,
(fcgundo diziam todos os Benga-

las , e Mouros que vieram em a náo qu(

trouxe João Coelho
,
) receberam muito bon

tratamento , e elle D. João tomara as^ dua

jiáos, que pouco tempo havia quedallí par

tiram , íegundo tinham fabido do moço Ma
laio 5

(como diíTemos
,
) do qual caio affir

mavam que Fernão Peres era Capitão d'El

Rey 5 e D. João era algum Português qu

andava feito coíTairo. Finalmente defta bo

vontade que o Governador da Cidade Ih

tinha , no primeiro requerimento que Ihi

D. João mandou fazer , refpondeo que^o'

não
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não havia na terra , fendo aquelle Reyno

de Bengala o mais abadado de todas aquel-

las partes ,
por fer regada com as aguas do

illuílre rio Gange. D. João ,
porque a ne-

ceflidade o apertava, e per recados que fo-

ram , e vieram , náo achou graça no Mou-
ro , não fabendo a caufa diíTo , mandou to-

mar huma cham.pana ,
que são á maneira

de barcas grandes ,
que eílava carregada de

arroz , da qual coula fuccedeo o que o Mou-
ro defejava ,

que era romper em guerra.

E porque entre elles houve per muitas ve-

zes paz , e guerra , e niíTo fe paíHiram mui-

tas miudezas , bafte faber que D. João em
quanto alli efteve, que foi quafi todo hum
inverno ,

per ferro , e per fogo
,
que IhQ

lançaram de noite pelo rio abaixo , e fobre

tudo per fome ,
padeceo muito trabalho , e

neceílidade ,
porque per razão do inverno

,

como não podia fahir daquelle porto, não

havia m^ais que ,
(como dizem

, ) beber eíles

trabalhos , ou verter a vida. No m.eio do

qual tempo , em que de todo houveram de

perecer á fome , veio o Governador da Ci-

dade aííentar paz com elle D. João , não

por lhe dar repoufo , mas por feu intereíTe.

E foi, que efperando elle Governador que

com a monção haviam de vir algumas náos

áquelle porto ^ temendo que D.João as to-

maria , aíTentoii a paz, na qual, fabendo
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D. João quão mal o Governador tomava
ter elle reteudo a João Coelho , e quanto
folgaria de o elle leixar ir a terra

,
por ie

valer dellc o mandou , e elle foi o que lhe

deo a vida. Porque além de ordenar , depois

que fahio em terra, como D.João houvef-

fe mantimentos , huns furtados de noite per

meio dos amigos delle João Coelho , e ou-
tros dados de dia per confentimento do Ca-
pitão da Cidade , depois lhe foi ainda mui-
to mais proveitolo do que ellt cuidava que
€ra tello reteudo em o navio. Cá vindas as

náos que o Mouro eíperava , tanto que as

teve defpejadas do que trouxeram , tornou

outra vez a fazer guerra a D. João ; com
a vinda das quaes foi ainda João Coelho
mais acreditado na terra

,
por virem algu-

mas do porto de Pacem
, que contaram

quanto gazalhado , e favor tinham recebido

de Fernão Peres d'Andrade. Com o qual

favor ,
que elle Joio Coelho fcntia cm o Ca-

pitão da Cidade , e também por já a efle

tempo fer vindo recado d'EiRey de Ben-

gala
,
que mandava que clh João Coelho

foíTe levar fua embaixada
,

quaíi em modo
de confelho

,
quiz tratar efte negocio com

o Governador da Cidade. Dizendo que lhe

parecia que elle não levava com aquelle

Capitão o modo , que convinha pêra fe ti-

rar da oppreísão que lhe dava naquelle por-

to:



Década III. Liv. IT. Cap. III. 141

to : cá fegundo tinha labido , elle andava

meio aievantado por certas náos que rou-

bara, e outros crimes que tinha feito. Por

n qual razão , como homem que receava o

:aíHgo do Governador da índia , fe lança-

ra naquellas partes , e fegundo era de ani-

LTio , e meio defefperado da vida , elle fe

sfpantava não ter feito naquelle porto mais

deílruição 5 e que lhe confelTava que quaíi

:om temor delle Ibífrêra eftar reteudo de-

baixo de fua mão , e que lhe não dava ou-

tro íinal de quem era , fenao a fua prizão.

Que quanto ao que elle té então alJi tinha

feito , coufas eram naturaes a todo homem
bufcar o comer , e amparar a vida

,
porque

fe tomara a champana dos mantimentos

,

fora depois que os elie pedira por feu di-

nheiro 5 e vio que lhos não queriam dar

;

e fe fez damnos na terra , era defendendo-fe

dos que lhe faziam. E quanto ás náos que

tomaram , não era coufa nova terem os Por-

tuguezes guerra com os Mouros do Reyno
de Cambaya , e que como em fazenda de
imigos fe queriam entregar

,
porque eftas

eram as leis da guerra , e que já podia fer

que por eíla traveíliira , e por outras taes

,

andaria elle fora da graça do Governador
da índia. E fe aíFi era , o remédio daquel-

le damno que Gromálle feu parente tinha

recebido por amor delle Governador tor-

na-
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nado elle João Coelho á índia da vinda do
recado que levava a ElRey de Bengala,

qUq leria remediado : cá o Capitão mor da
índia per elle João Coelho faberia quanto

ifto im.portava a elle Governador , e entre-

tanto diííimulaíTe com aquelle Capitão , e

não mandaíTe que o foíTem mais commet-
ter 5 ante lhe mandafle dar mantimentos pê-

ra íe ir dalli , e deíabafar aquelle porto. O
Mouro

3
pofto que com efperança deíla reí-

tituição da náo , em alguma maneira afloxou

de mais commetter defcubertamente Dom
João ; todavia como eílava efcandalizado

,

e meio injuriado dos damnos que tinha re-

cebido em mortes , e feritnento de muitos-

que mandou fobre elle , deíejava de fe vin-

gar, e pêra iíío teve eíle m.odo. Carteou-íe

com ElRey de Arracam , vâílallo que na-

quelle tempo era d' ElRey de Bengala , o
qual vivia em huma Cidade deíle nome

,

que per hum rio dentro eftaria obra de
quinze léguas , e daquelle porto de Chati-

gamx trinta e cinco ; e do que aíTentáram

entre íi , dahi a poucos dias veio ter com
D. João hum homem bem tratado de fua

peíToa , e acompanhado de gente em três

,

ou quatro navios de remo ; o qual lhe apre-

lentou da parte d'ElRey de Arracam hum
Tubij de preço

,
poílo em hum annel , dizen-

do
,
que por ter fabido eítar cllc hum pouco

mal
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mal avindo com a gente de Chatigam
,
por

o nicáo tratamento que lhe faziam , e eile

defejar muito ter amizade , e comm;.TCio

com os Portuguezes
,

pola boa fama que

tinham naquellas partes , o mandava viíitar,

pedindo-Ihe que íequizeíTe ver com elle no
porto da íua Cidade Arracam , onde pode-

ria fer provido do que houveíTe miíler. Dom
João , recebido o prefente 5 c dado os agra-

decimentos delle com algumas coufas
,
que

deo ao Embaixador , teve prática com 05

principaes da frota ; c viPio o trabalho , e

perigo que naquelle porto tinham paiTado
,

e a neceíTidade em que eílavam de fe pro-

ver, pêra poderem^ navegar
,
porque as aguas

do inverno
,
que alli he grande , lhe tinham

apodrecido todolos apparelhos , e velame

dos navios , em tanto que já fe ferviam de

alguns de algodão
,

que fizeram de redes

de huns pefcadorcs que falteáram , aílentou

que lhe convinha ir ao porto de Arracam
,

de que já tinha noticia fer hum a Cidade
abaftada , e de trato. Finalmente cllc fe foi

em companhia do Embaixador, c na boca
do rio Arracam foi recebido de alguns ca-

laluzes que ElRey mandava , apreíêntando-

Ihe muito rcfrefco da terra
,
por fegurarem

melhor a entrada , a qual fendo já no meio
do rio 5 D. João entendeo não fer tão fe-

gura ; como os noíTos navios haviam mif-

ter.



144 ÁSIA DE João de Barros

ter. Forque era já o rio alli tão eílreito

,

que com as antenas da verga hia roçando

pela rama do arvoredo , onde fe elle efpe-

dio do Embaixador , dizendo que bem via

como os íeus navios nao eram pêra navegar

per coufa tão eílreita
;
que fe EíRey fe qui-

zeíle ver com. elle , havia de fer naquelle

lugar , onde poderiam aíTentar paz , e ami-

zade 5 e que pcra ifíb efperaria dous dias

,

té ver feu recado. O Embaixador quando
vio que a força de razoes o não podia le-

var adiante, iiioílrando que não tardaria os

dous dias
,

por a Cidade eílar mui perto

,

efpedio-fe delie , levando comíigo os navios

de fua companhia , mas elle não veio aos

três , nem aos quatro. No qual tempo por-

que D. João trazia per vigia do rio os dous

bargandjs acima , e abaixo , veio-lhe dizer

hum deiics que em hum certo paíTo eílrei-

to , per que elles abaixo tinham paílado

,

onde acharam começada huma eílacada , an-

dava muita gente que mettia mais eílacas

,

como que queriam atraveíílu' o rio. D.João
ao paílar pêra cima , tinha viRo o começo
deíla eílacada , e parecec-lhe que era artifí-

cio dos pefcadores , como elles ufam naquela

las partes ;
peró quando foube que andava

muita gente na obra , entendeo o engano
,

e que lhe podia fucceder outro tal defaílre

,

como aconteceo a D. Lourenço d'Almeida

no
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no rio de Chaul , e ibm mais demora tor-

nou-íe per o rio. Ao paíTar da qual eílaca-

da a gente da obra fugio toda y como que

receava receber algum damno dos noíTos

,

por entenderem a traição que lhe elles que-

riam fazer. No qual modo de fugida D. João
entendeo fer aíli , e depois per boca de hum
deh^es

,
que João Fidalgo com o feu bar-

gantij houve ás miíos pêra lingua da ver-

dade , o qual defengano caufou determinar-

fe qWq fazer fua viagem pêra Ceilão , onde
fabia que Lopo Soares havia de fer naquel-

le tempo fazer a fortaleza, da capitania da
qual lhe tinha dado palavra , e com fua

chegada o metteo de poíTe
, ( como dilTc-

mos.) E João Fidalgo parece que o índio

que tomou lhe deo tal efperança , com que

furtado de D. João , fe leixou .ficar naquel-

la boca do rio Arracam , e em lugar de
navios de preza , em que ello. efperava de

fe fazer rico , vieram dar com elle os ca-

laluzes , e lancharas , que ElRey de Arra-

cam armava fobreD.João. E a vitoria que

delles houve , foi livrallo Deos do perigíj'

que niíTo paíTou ; e mais cheio de trabalhas
,

que de prezas , fe parrio pêra a índia , on-

de teve muito em haver perdão de Diogo
Lopes de Sequeira

,
que já nefte tempo go-

vernava.

"^

Tom.IlL P.l K CA,
i
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C A P I T U L O IV.
^

De alzumas cotifas que D. Aleixo de Me^
nezes fez , depois que chegou a Malaca ,

entre as quaes foi ma7idar Duarte Coe-

lho a ElRey de Sião : e do que elle

pãfjbu nefta uiagern,

O mez de Abril , em que Lopo Soa-

res mandou D. João da Silveira as

Ilhas de Maldiva , na qual viagem paíTou

o que ora efcrcvemos , mandou também a

D. Aleixo de Menezes a Malaca ibbre as

diíFerenps , e trabalhos que lá havia ; o qual,

partido nos trcs navios com a gente , e mu-
nições que diilemos , chegou a Malaca na
entrada de Junho daqueile anno de dezoi-

to. E verdadeiramente íe tardara mais quin-

ze dias , nelia eílavam outras novas diíte-

renças ordenadas entre os noíTos , com que

não fora muito perder-fe por terem ElRey
de Bintam por vizinho. As quaes diíFeren-

cas eram entre Manuel Falcão
,
que fervia

'íle Alcaide mor , e o Feitor Lopo Vaz,
competindo a quem havia de fervir de Ca-
pitão da fortaleza per falecimento de Nuno
Vaz

, que eílava cada dia pêra morrer de
doença , conio m^orreo em D. Aleixo che-

gando. E quem tecia toda eíta têa , era hum
Fero de Guilhem Caílelhano

,
que fervia

de
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de Efcrivão da Feitoria com outros officiaes

de íiia valia , de maneira
,
que eílavam to-

dos partidos em dous bandos ; e ElRey de
Bintam

,
que fabia parte de tudo , eíperan-

do em que haviam de parar fuás compe-
tências

5
pêra os vir eílrcmar com todo leu

poder , e fe fazer fenhor de Malaca. O qual

,

depois que mandou ao rio Muar o feu Ca-
pitão Cyribiche, por quão bem lhe fucce-

dia na guerra
,
que nos dahi fazia , elle

mefmo em peíToa com todo feu poder fe

veio metter no rio Muar j e per cUq acima
pouco mais de dez léguas , em hum lugar

chamado Pago , fez huma fortaleza muito
mais forte ,

que a debaixo donde Cyribi-

che fc recolhia , e dalli guerreava a Cida-
de Malaca com dobradas forças de ma-
neira

,
que fe contentavam os noííos com

lhes nâo fer entrada , defendendo-a ao mo-
do que fazem os cercados. Tanto que Dom
Aleixo chegou , EiRey de Bintam no Pago
onde eftava foube logo com.o trazia muita
gente , e munições

,
pêra que lhe convinha

mudar a ordem que té então tinlia de fa-

zer a guerra á Cidade , não mandando cor-

rer fuás Armadas tão foltamente , como fo-

hiam , ante começou de novo fortalecer mais
íijas fortalezas

,
principalmente a do Pago

em que çlle eftava , temendo que os noííos

o foíTem vifitar a elia , donde fe caufou que

K ii per
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per alíTuns dias fuás lancharas ieixarem de

correr^^a Malaca ,
iomente alguma que vi-

nha em modo de eípia. D. Aleixo porque

o negocio principal a que hia era mettcr

.a Cidade em affoccgo por cauía das diííe-

rencas paíTadas , a primeira ccuía em que

entendeo , foi em metter Aífonfo Lopes

d'Acoíla de poíTe da capitania da fortaie-

za e a Duarte de Mello da capitania mor

do 'mar , e fokar António Pacheco ,
e os

outros prezos. E no caíligo das couias pal-

iadas náo quiz entender ,
porque Nuno Vaz ,

<iue era húma das principacs partes em el-

la, cheirando clle , faleceo de fua doença,

(como cfiíTemos , ) e aos outros deo-lhes por

caitiffo os trabalhos, fome, guerra que ti-

nham paíllido , e a perda de fazenda ,
que

cada hum ,
por fullentar fua opmiao ,

re-

cebeo : e principalmente por a Cidade ehar

em tal eílado ,
que havia miíler mais ho-

mens foltos , e contejites ,
que prezos

,
e

caíligados , e mais de coufas em que todos

tinham culpa , cada hum em feu modo. Aca-

bando deaftèntar as quaes coufas, e aíli as

da provisão , e fegurança da Cidade , or-

denou enviar Duarte Coelho a ElRey de

Sião com cartas , e hum prefente
,
que lhe

ElRey D. Manuel mandara na Armada

,

em que deíle Rcyno partio António de Sal-

danha o anno de dezefete. E iílo em retor-

-
j no
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no do que o mefmo Rey lhe tinha envia-

do per António de Miranda
,
quando Já

foi por Embaixador per mandado de Af-

fonib d'Alboquerque , depois de tomada
Malaca , em companhia do qual fora o mef-

mo Duarte Coelho , como atrás fica. Por-

que além de elle , deíla vez que lá foi , fa-

ber mui bem as coufas de Siáo , o anno paf-

fado indo elle com Fernão Peres d'Andra-
de caminho da China , com hum temporal

que lhe deo , elle Duarte Coelho arribou á

coíla do Reyno de Sião , e entrou per o
rio Menam

,
que o atraveífa. Nas corren-

tes do qual eftá íituada a Cidade Hudiá ca-

beça do Reyno , trinta léguas da qual elle

invernou aqucUe anno , e dahi tornou fazer

feu caminho pêra a China , donde era vin-

do , como diíTemos ; e deíla vez também
teve grande inteliigencia em faber as cou-

fas de lá 5 nas quaes eílava mui prático : aíH

que por eílas razoes o defpachou D. Alei-

xo em hum navio , em que o mandou bem
acompanhado. E a fubílancia da fua embai-
xada era conformação das pazes

, que An-
tónio de Miranda , e elle aíTentáram com
ElRey de Siáo ; e a pedir-lhe

,
que houvef-

fe por bem mandar que alguns dos feus na-

turaes vieíTem povoar Malaca , como lhe

já- mandara dizer
,

porque íba tenção era

defterrar delia todolos Mouros Malayos^
e po-
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e povoando-íe dos léus , feria hum melo

para fe melhor communicarem com os Por-

tuguezes em amor , e paz , e as couías do
commercio andariam em luas mãos , e não

dos Mouros , com que íe tinham feito fe-

nhores da maior parte do marítimo de to-

do aquelle Oriente. Com a qual embaixa-

da Duarte Coelho partio a dezoito de Ju-

lho daquelle anno de dezoito , e chegou Já

em Novembro
;
porque o navio em que foi

era do Reyno de Sião , e foi fazendo al-

gumas demoras nos portos da cofta. Com
a chegada do qual , ElRey foi mui con-

tente, e lhe fez grande honra ; e quando
veio a jurar as coufas da paz , e amizade

,

que Duarte Coelho com* elle aíTentou , em
modo de facramento de noíTa religião , ar-

vorou huma grande Cruz de páo com as

armas defte Reyno ao pé , no mais notá-

vel lugar da Cidade , como memoria , e

teílemunho da paz que jurava , de que El-

Rey ficou mui contente. E dahi a poucos
dias ao pé delia enterrou Duarte Coelho
hum Pêro Lopo criado do Duque de Bra-

gança D. Jemes , que levava comíigo , o qual

faleceo de doença. Defpachado Duarte Coe-
lho muito á fua vontade per ElRey de Sião ,

elle partio da Cidade Hudiá em Novem-
bro do anno de dezenove com três navios

,

hum feu; e dous que o mefmo Rey man*
da-
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dava em fua guarda
,
por caufa das Arma-

das delRey de Bintam. E fendo já no fim

da corta do Reyno Camboja ,
por os ven-

tos lhe não fervirem pêra vir pela de Pa-

tane
,

querendo arraveíTar a ella pêra to-

mar a ponta de Cingapura , deo-lhe tão

grande temporal
,
que veio dar á cofta jun-

to dePam, que era de hum genro d^ElRey

de Bintam noíTo imigo. O qual em lugar

de tratar mal a Duarte Coelho , o agaza-

Ihou 5 e aos que com elle fe falváram ; e

per derradeiro
,
por caufa da prática que Du-

arte Coelho com elle teve fobre as coufas

de Malaca , c d'EiRey de Bintam. feu fo-

gro 5 com quem naquelle tempo eílava mal

,

elle fe fez vaíTallo d'ElRe7 D. Manuel,
promettendo de lhe dar cada anno em íinal

de obediência hum vafo de ouro
,

que pe-

zaíTe quatro cates
,
pezo que naquellas par-

tes fe ufa. E poílo que eíla obediência , a

que elle voluntária fe fometteo , durou pou-

co , e quafi fez eíla obra em ódio de feu

fogro por paixões que entre ambos havia ,

e principalmente por ElRey de Bintam nef-

te tempo eílar mui quebrado , e elle que-

ria eítar feguro de nós , e não perder o tra-

to de Malaca
,

que lhe importava muito

,

ao menos naquelle tempo falvou a Duar-

te Coelho 5 e o enviou a Malaca em navio

feu. Quizemos aqui dar razão defta vinda

de
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de Duarte Coelho, poílo que foi já no fim

de Fevereiro do anno de vinte , em que

governava Diogo Lopes de Sequeira
,

por

nao quebrar o fio da hiftoria
,
que importa

mais a continuação delia
,
pois nao são an-

naes
,
que fobrefaltalla por caufa dos tem-

pos
,

quanto mais que delle fe dá também

razão. E porefte mefmo refpeito
,
pois Du-

arte Coelho quafi em modo de poíTe de

noíTo defcubrimento arvorou aquelle divi-

no fmal de Cruz , myfterio de noíTa Redem-

pção, como padrão de eterna memoria, em
huma das mais populoías Cidades daquelle

grande , e illuílre Reyno de Sião ; neceíTa-

rio he que demos aqui noticia delle
,

por

eíle fer o mais próprio lugar em que o po-

demos fazer
,
pofto que em a noíTa Geografia

fe faz mais particularmente.

CAPITULO V.

Em que fe defcreve o grande Reyno de Sião
,

e algumas couías notáveis delle,

M as partes de Afia que defcubrimos,

ha três Frincipes Gentios , com que re-

mos communicação , e amizade , aos quaes

podemos chamar Emperadores de toda a,

gentilidade Oriental
,
que habita a terra fir-

me delia
;
porque debaixo de feu império

ha muitos Rej^nos ^ e potencias ,
que nefta
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nona Europa podiam conílituir hum pode-

rofo Príncipe. O primeiro , e mais Orien-

tal ke ElRey da China , de que logo da-

remos alguma noticia ; e o fegundo a eile

vizinho ÈlRey deSiáo, de que ora a que-

remos dar ; e o terceiro EiRey de Bifna-

ga , de que adiante também a daremos.
^

E
náo tratamos aqui dos Príncipes

,
que vizi-

nham comeíles dentro pelo fertão , a íTi co-

me ElRey de Orixá , e ElRey de Benga-

la
,
que tem muitos portos do mar ,

que nós

navegamos, e com que temos commercio ,

poílo que sao fenhores de grandes eftados ;

porque ainda que eíles íejam mui podero-

Ibs em terra
,
povo , trato , e riqueza , não

fe podem comparar aos três que diíTemos.

Cá^ debaixo delles ha Príncipes feus vaílal^

los
,
que íe foíTem os feus eftados nefta nof-

fa Europa
,
podiam conftitulr grandes Rey-

nos , e principados : a maior parte dos quaes

he do povo Gentio , de que aquella terra

do Oriente he a madre a mais politica del-

le
,
poroue a do Ponente habitada de Gen-

tio he a mais barbara de todolos bárbaros.

E porque melhor fe entendam as demarca-

ções 5 e figura do cftado , e Reyno defte

Rey de Siáo , de que ora queremos fallar

,

e aííi fique na memoria hum^a imagem pê-

ra o que havemos de efcrever dos de Biínaga ^

Bengala , e Pegu , tornaremos á demonf-
tra«



I5'4 ÁSIA DE João de Barros

tração
5

que já fizemos atrás , fallando da
inaritima coíla da índia té o íim do Ori-

ental da China. Qiiem na mente quizer re-

ceber a terra deíles Reynos , vire a mão et-

querda com a palma pêra baixo , e aparte

o dedo pollegar do fegundo chamado Ín-

dex 5 ou molirador , e depois aparte efte In-

dex dos três fegaintes , os quaes cerre , e

encurte pelo primeiro nó
,

que he quaíi o
meio

,
per onde elles levemente íe encurtam

,

G ertendem. E depois que tiver aíli a mao
,

olhe que a cofta da índia lhe fica ao lon-

go do dedo pollegar da banda de fóra , e

eíla lie a parte do Ponente , e na ponta del-

le he o cabo Comorij
,

que eílá em altura

do polo Arélico fete grios e meio. E na

ponta do fegundo dedo index
, que eílá

ao Levante , ante de chegar ao fim delle

,

que eítá em três quartos de gráo da mefma
parte , fica em dous a Cidade Malaca. Fi-

gure mais
5 que defronte do primeiro dedo

pollegar
,

quafi da banda de dentro , eílá

a Ilha Ceilão , a mais auílral ponta da qual

fica em féis gráos , e na ponta do index eílá

a Ilha Çamatra
,
per meio da qual paíTa a

linha equinocial. Os quaes cabos , e Ilhas

são das mais notáveis partes ,
que a índia

tem , e que ante de noíTo defcubrimento em
alguma maneira eram fabidas , e notas aos

antigos Geógrafos , ainda que per modo
con-
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confuíb. Todo aqiielle vão aíll largo , co-

ino fica entre eftes dous dedos , he o mar

da enfeada de Bengala chamado aiTi do
mefmo Reyno Bengala , cuja cofta fica a

mais curva defta enfeada , occupando aquella

diílancia
,
que fe faz entre os nós dos dous

dedos j
quando começam a fahir da mão ,

a qual diílancia quaíi toda fica retalhada com
as bocas do rio Gange, que per alli entra

no mar. E no meio do dedo pollegar , on-

de qWq tem o nó , apartada da coíla obra

ie fetecentas léguas , alli pode íituar a Ci-

iade Bifnaga , de que todo o Reyno to-

nou o nome , o qual participa de dous ma-
res. Da banda de dentro com o de Ben-

gala
5

que l\\Q fica no Levante ; e de fora

:om o mar da índia , em que tem poucos

portos j e efta he a largura deíle Reyno

,

lium dos três Gentios que nomeámos , e o
íèu comprimento he do nó té o fim do de-

io demarcado per eíla maneira. Da banda

ie fora
,

que he do Ponente , fica toda a

rerra Malabar
,
que occupa não ainda o ter-

ço da largura deíle dedo
,

porque fomente

íie huma faixa de terra m.ui eílreita , e to-

da a mais terra he de Bifnaga. E do nó
pêra cima contra a mão

,
que he a parte

do Norte , lhe ficam eíles dous eílados , o
Reyno Decan

,
que tem todo o marítimo

da parte do Ponente ^ e o Reyno Orixá

,

que
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que tem o maritimo do Oriente , o qual

fica entre eíle Reyno Bilnaga , e o de Ben-
gala 5 e pelas coílas vizinha com o Rey*
no Decan. PaíTando-nos ao iegundo dedo
Índex , ou demoílrador , toda a diílancia que

eftá entre o primeiro nó
,
quando elle íahe

da mão , ao fegundo deíla parte do Po-

rente , que he o mar de Bengala , lie do

Reyjio Arracão
,
que vizinha com o de Ben-

gala
,

que lhe íica ao Norte , e o de Pe-

gu que jaz ao Sul. E ambos pela parte de

Oriente vam dar nas lerranias , e terras

dos Reynos Avá , e Bremá , os quaes cor-

rem ao longo do dedo pelo meio delle

.

porque já da outra parte , onde cllc faz ou-

tra enleada com os três dedos dobrados

aquelle he o maritimo do Reyno de Sião

o qual participa de dons mares ;
porque con

huma chave de terra vem tomar outra cof

ta marítima da parte do Ponente
,

que lu

na enfeada de Bengala , começando do nc

onde acaba Pegu té o terceiro nó do mel-

mo Índex , onde jazem as Cidades , Re)
Tagala , Tavam , Pulor , Meguim , Tenaía

rij 5 e Cholom : os Governadores das quaes

ainda que fe intitulam por Reys , sao fujei-

tos ao eílado de Sião. Finalmente tirandc

que occupam os dous Reynos Arracão

Pegu 5 e Malaca
,
que eítá no fim do dedc

iiidex^ os limites da qual tem aquella pro-

jí;p por-
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porção de terra que tem a unha no dedo

,

tcdo o mais delle Jie do Reyno Sião té a

juntura que ellc faz com a mao. Verdade

he que aquella parte
,

que cerca a unha

,

e chega té aquella juntura a ella conjunta

,

pofto que foi de feu eílado , alguns Mou-
ros que lhe não obedecem , fe tem feito fe-

nhores do marítimo
,
porque o interior mais

he povoado de beílas feras
,
que de homens ,

ou que tem vida delias. E no fim do de-

do , onde fe elle ajunta com os outros três

feguintes , faz huma pequena enfeada , por-

que íahem hum poderoío rio chamado Me-
não

5
que na lingua delles quer dizer mai

das aguas , o qual vem fendendo de alto a

baixo todo o Reyno de Sião , começando
no lago Chiamay

,
que eílá em trinta gráos

de altura da parte do Norte , té fe metter

no mar em altura de treze , com que toda

a terra defte Reyno fica entre os dous ner-

vos, que correm té a juntura do braço , e

governam os dous dedos index , e o do
meio. Porque á fem.eihança defta deraonC-

tração contém eíle Reyno de comprimento
vinte e dous gráos

,
que são léguas Hefpa-

nhoes
,

per que fempre nefta noífa hiíloria

falíamos , trezentas e trinta e duas léguas e

meia. E pela parte do Ponente , indo fem-
pre pelo nervo do dedo index , confina com
as ferranias

;,
que cortam de Norte Sul 3 oa-
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de jazem os Reynos Avá , e Bremá , e Jan-

gomá. E pelo íegundo nervo com hum dos

mais notáveis rios daqueile Oriente chama-

do peios Siamês Mecon
,

que quer dizer

Capitão das aguas
,
porque traz tanta cópia

delias
5
que quando vem fahir ao mar na-

quelle nó do terceiro dedo do fcgundo ner-

vo que diffemxs , ante de fahir a elle , reta-

lhando a terra per muitas partes
,

por fe

eftender, faz hum lago de mais de oitenta

léguas em comprimento , com que fica di-

vidindo eftes dous Reynos, o de Cambojí

pegado com o de Sião pela parte maritims

da pequena enfeada
,
que diíTemos , e o d(

Choampá
,
que fica no Oriente ádle

;^
í

hum 3 e outro entram mui pouco pelo íer-

tão da terra
,

que na figura que íizemc:

he todo o corpo da mão. E onde ella f(

ajunta com o coiio do braço , alli fe atra-

veífam humas ferranias tão afperas , come

os Alpes , em que habitam os povos cha-

mados Gueos
,
que pelejam a cavallo , coir

os quaes continuadamente ElRey de Siac

tem^ guerra , e vizinham com elle fómentí

pela parte de Norte, ficando entre elles o:

povos Laos
,

que cercam todo eíle Reync

de Sião , aíFi per cima do Norte , como de

Oriente ao longo do rio Mecon , os quac;

vam vizinhar com a grande Provinda Chi-

na y que contém em fi os dedos derradei-

ros
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ros com todo o reílo da mao , e pela par-

te do Sul ficam a eíles Laos , os dous Rey-
ros Camboja , e Choampá

,
que sao marí-

timos. Os Quaes Laos, que per efte modo
vam cercando deílas duas panes Norte , e
Levante o Reyno de Sião , por ferem fe-

ri Iiores de tão grandes terras
,

que contém
cm íi três Reynos , todos são fujeitos a eli-

te Rey de Sião , poílo que muitas vezes fe

rebelam contra dle, E fe lhe alguma obe-
diência dam , he porque os fegura dos po-
vos Gueos

, que diíTemos
,
por íèrem ho-

mens tão feros , e cruéis
,
que comem car-

ne humana; e fegundo o uíb delles , e lu-

gar de fja habitação
,

parece ferem aqueí-
Jes pcWos que Marco Paulo diz em o livro

que efcreveo de fua peregrinação , habita-
rem hum Reyno , a que elle^ chama Can-
gigu. Porque eíles Gueos , a que ellc não
dá nome , como ao Reyno

, geralmente fe

pintam , e ferrão per todo corpo ao mo-
do que fazem eftes de que dle falia , e ve-
mos os Mouros de Berbéria ferrados , cou-
fa que em todas aquellas regiões não fabe-*

mos que outra gente o faça. E como ha-
bitam em altas , e afperas' ferranias , onde
os ninguém pode entrar, defcem daquelles
lugares fragofos ás terras chans dos Laos ,
e fazem neilas grande eílrago. E tanto, que
fe não fofle pola potencia defte Rey de Sião

j^

que
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que com grande número de gente a cavai-

lo , e de pé , e Elefantes de guerra vai con-

tra eiles
, já os Laos foram deítruidos , e as

mefmas terras de Sião tomadas por elles.

Contra os quaes indo ElPvcy de Sião hu-

raa vez , era prefente hum Portuguez per

nome Domingos de Seixas , liomern de boa

linhagem , o qual foi levado cativo com
outros noilos a efte Rey de Siáo

,
(como a

hiíloria adiante dirá,) e o teve vinte e cin-

co annos , no qual tempo pola experiência

que teve delie fer homem, cavalleiro , e de

fua peíToa , o fez Capitão de gente. E fe-

gundo a informação que delle houvemos ,

neíle ajuntamento ''de gente que ElRey fez

pêra ir a eíla guerra , levaria vinte mil ho-

mens de cavailo , e eíles cavallos não são

grandes , como os de Hefpanha , m.as pe-

quenos , e porém mui rijos , e aturadores

de trabalho. A gente de pé eram duzentos

e cincoenta mil homens , e Elefantes dez

mil de peleja , e de carga
,
porque ePce he

o Reyno cm que ha maior cópia deíles

,

que em parte alguma , e de que os Reys

femais fervem. E afora elles, levou gran-

de número de bois , e bufaros
,
que tam-

bém lhe ferviam de carga ; e quando na

terra per onde foi lhe desfalecia o manti-

mento , fervia-lhe efte gado de provisão del-

le. E efta gente
^
que então ElRey levpu

,

he
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lie a ordenada
,
que fcmpre tem feita pêra

qualquer accidente de guerra que fobrevier

ao Reyno , a qual Ellley tem repartida per

capitanias , e íènhores , a que cUq dá terras

,

e comedias pcra iíTo , e são obrigados que
do dia que os chamarem a três íeguintes

,

hão de eílar poílos no campo , e em cami-
nho pêra onde os mandarem ir. A qual gen-

te ElPvey faz fem dar opprefsao ao Reyno

,

porque per efre modo he paga á fua cuíla

;

e quando quizeíTe ajuntar, mais
,
podia poer

em campo hum conto de homicns ^ íicando-

Ihe todalas fronterias , em que tem poíla

gente de guarnição providas do feu ordi-

nário. Porque o Reyno he grande , e mur
povoadas as Cidades , e povoações delle j

cá fomente da Cidade Hudiá
, que he a ca-

beça do Reyno Sião , onde ElPvey reíide ,

lança de íi cincoenta mil homens. E fe qui-

zeíTe levar gente dos outros Reynos , de
que he fenlior , não teria conta , mas ordi-

nariamente per conílituição , e confelho , eí^

tá aíTentado não trazer em feus exércitos

fenão dos próprios Siamês
,
por cautela de

fe não fiar de outra nação , ainda que íèjam

feus fubditos , cá não querem que lhe faibam

fua ordenança , modo , e aviíos nas coufas

da guerra. Os quaes Siamês de nove Rey-
nos , de que o Príncipe daquelle eftado he
fenhor , fomente povoam dous : o primeiro

Tmi.IIL P.I. L he
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he onde eftá a Cidade Kudiá
, que da par-

te do Sul vem enteílar com as terras de

Malaca , ao qual elles chamam Muantay

,

que quer dizer o Reyno de baixo. E neC-

té Muantay fe comprendcm eílas Cidades

portos de mar , Pangoçay , Lugo , Pata-

ne 5 Calantam , Talingano , ou Talinga-

nor 5 e Pam. Em cada huma das quaes eí^

tá hum íeu Governador , a que elles cha-

mam Oyá 5 dignidade como acerca de nós

Duque 5 e alguns delles fe tem intitulado

por Reys
,

porque tem polo íertao muita

terra. Dos quaes o mais vizinho ao noíTo

Reyno Malaca hePam, que já Ihenáo obe-

dece 5 e aíli fazem outros acima , como fe

convertem» á fedia de Mahamed. O fegun-

do Reyno continuado a eíle pela parte do
Norte , he Chaumiia , os povos do qual tem
lingua per fi j e propriamente o Reyno , a

que nós chamamos Siáo , nome entre elles

mui eíhanlio , e impoílo pelos eílrangeiros

áquelle feu eílado , e nao per elles. Três

,

que eílam fobre a cabeça deíles , sao dos

povos Laos
5
que ( como diilemos ) obede-

cem, por temor : ao primeiro chamiam Jan-

gamá 5 cuja principal Cidade ha nome Chia-

may , donde m/aitos por caufa delia chamam
í\o PvCyno Chiamay ; ao fegundo Chancray
Chencran : e o terceiro Lanchaa

,
que he

abaixo deftcs, e vai vizinhar com o Rey-
no
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no Caclió , ou Cauchichina , como lhe nós

chamamos , os quaes povos Laos tem lín-

gua per íi. Tem mais dous Reynos
,
que

hum vizinha com o outro , ambos maríti-

mos : o primeiro chamado Como : e o íe-

gundo Camboja , cada hum dos quaes tem
língua própria. Da parte doPonente lhe fi-

ca o Reyno Chaidóco
,
que tem língua per

íi 5 e a eíle fe íegue o Reyno Bremá
,
que

vai correndo ePtreito , como hum.a faixa con-

tra o Norte per muita díílancia , mudando
quaíi a terços o nome

,
porque em baixo fe

chama Bremá Ová , e logo Bremá Tangut,
depois Bremá Pram , e mais acima Bremá
Beca 5 e por cabeça Bremá Lima , 03 quaes

tem língua própria
, poílo que neíla díííe-

rença de terras variam pouca coufa. Final-

mente todos eíles íctQ Reynos , tirando os

dous que diíTemos íèrem da própria língua

dos Siamês , como são gente eftrangeira

,

e conquíílada per elies , o temor , e necef-

íidade os faz fubdítos a ElRey de Sião , e

com elles fempre tem que fazer em feus ale-

vantamentos. Os quaes com toda a outra

terra que tem por vizinhança he de gente

idólatra , e quaíi em todalas coufas de fua

crença fe conformam
,
por tudo fer trazido

da religião dos povos da Província China

,

que foi já fenhora deíleeftado. Tem os Sia-

mês que Deos he Creador do Ceo , e da
L 11 j,er-
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Terra , e que dá gloria ás almas dos bons

,

e inferno ás dos máos , e que a alma do

homem tem dous efpiritos cuftodes
,
que a

guardam , e hum. jque a tenta. Geralmente

eíla gente dos Siamês he mui religiofa , e

amiga de veneração de Deos
,

porque lhe

edificam muitos , e mui grandes , e magniíi-

cos Tem.plos , huns delles de pedra , c cal , e

outros de tijolo , e cal ; nos quaes Templos

tem muitos idolos de figuras de homens

,

os quaes elles dizem eftar no Ceo
,
porque

-viveram bem na terra , e que tem fuás ima-

gens por fua lemibrança , mas não que as

adorem. Entre eíles tem hum de barro
,
que

jaz dormindo encoílado fobre humas almo-

fadas do mefmiO barro , o qual fera de cin-

coenta paífos de comprido , a que elles cha-

mam Pai dos homens , e dizem que Deos

o mandou do Ceo, e não foi creado na ter-

ra , e que deile nafcéram alguns homens

,

que foram martyrizados por Deos. E a

maior figura deílas
,

que tem de metal en-

tre outras muitas que ha naquelle Rejno

,

he huma
,
que eílá em hum Tem.plo da Ci-

dade Socotay ,
que elles dizem fer a mais

antiga do Reyno , o qual idolo he de oi-

tenta palmos , e daqui pêra baixo té da eí^

tatura de homem tem grande número del-

les. Os Templos são grandes, e fumptuo-

fos ^ e niílo defpendem os Reys muito , e

to-
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todo o Rey, como herda o Reyno , em lou-

vor de Deos logo começa hum Templo

,

e delles fazem dous , e três , aos quaes el-

les dotam grandes rendas. Todos eftes tem-

plos como são grandes , logo lhes fazem

huns pyrames mui altiffimos , iílo tanto por

fer figura dedicada a Deos , como por or-

namento do templo , ao modo que fe cá

fazem os curucheos ;
peró eíles são de pe-

dra , ou de tijolo. Do meio pêra cima dou-

rados de ouro de pão , fobre betume que

dura per muito tempo , e pêra baixo he to-

do pintado de cores , e per remate delle em
todo cima , aíTi como nós pomes grim.pa

,

põem elles huma maneira de íombreiro , e em
roda da aba muitas campainhas , aíTi leves

em feu movimento
,
que com qualquer ar

que lhes dá tangem. Os Sacerdotes deftes

Templos são mui venerados , e elles em feu

modo religiofos , e tão honeílos
,
que den-

ti"o, nas officinas de fuás cafas não pode enr

trar mulher , nem querem ter gallinhas
,
por

ferem fêmeas • e fe algum he comprendido
em coufa de mulher , logo he punido , e

lançado fora da cafa. Seu habito he de pan-

no de algodão , e de cor amarella
,
porque

todo amarello por a femelhança que tem
com o ouro , fie dedicado a Deos , e he

tão comprido
,
que lhe chega té os artelhos

,

ao modo do habito dos noíTos Religiofos.

Só'
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Somente tem eíta differença
,

que o braço

efquerdo trazem nú, edaquellehombro pê-

ra a parte direita lhe atraveíla huma tira de

panno comprida , ao modo de eílola , de

que ufam os noíTos Sacerdotes chamados
Diáconos , que dizem o Evangelho , a qual

apertam com outra que lhe cinge o habi-

to , e nefta tira atraveíTada eílá a denotação

de Religiofo , como na terra Malabar a li-

nha vermelha dos Brâmanes lançada a efte

modo. Trazem mais por religião andarem
rapados , e deícalços , e na mão hum abano

de papel grande da figura de huma adar-

ga , com que cobrem a cabeça do Sol , e

amparam o roílo da gente
,
quando prepaf-

fam per eiles , e no tempo das chuvas tra-

zem capellos na cabeça. São homens mui
temperados no comer , e beber j e fe algum
beber vinho , he entre elles tão grande pec-

cado 5 que o apedrejam por iílb. Tem mui-

tos jejuns per todo anno
,

principalm.cnte

em hum tempo , em que geralmente todo

povo concorre aos Templos ouviíTermoes
,

ao modo que ncftas parles da Chriílandade

fe coíluma nas Quadrageíimas. Tem algu-

mas feíias principaes , e todas são no prin-

cipio da Lua nova , ou quando eílá chea

,

e o rezar delles he em coro de dia , e de

noite a certas horas. Neftes Sacerdotes eftá

toda a doutrina
j
porque não fomente eílu-

dam
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dam nas coiifas de fua religião, mas ainda

na revolução do Ceo , e dos Planetas , e nas

coufas da Fiioíofia natural. Tem que o Mun-
do teve principio, e que houve diluvio ge-

ral 5 e que o termo da duração do Mundo
Jie de oito mil annos , de que já são palia-

dos féis mil , e difto davam alguns d'outros

razão o anno de mil e quinhentos e qua-

renta a hum Domingos de Seixas , de que

atrás fizemos menção ,
que lhe perguntava

poreílas coufas. Dizem que afim do Mun-
do ha de fer per fogo , e que neíle tempo
fe abrirão no Cep fete olhos de Sol , e que

cada hum fucceíiivãmente feccará huma cou-

fa 5 té que aos cinco feccará o mar , e que

nos dous ukimos fe queim.ará toda a terra

,

na cinza da qual ficarão dous ovos , macho ,

e fêmea , de que fe tornarão a pruduzir to-

dalas coufas , de que o Mundo fe tornará

reformar. E que não haverá nelle mar de.

agua falgada , fenao rios que reguem a ter-

ra , a qual fera mui fértil, e dará feus fru-

tos fem trabalho dos homens com que el-

les vivam a leu prazer perpetuamente. Fa-
zem o anno de doze mezes , e começam o
feu anno na primeira Lua de Novembro

;

e a caufa he
,
porque entre elles neíle tempo

começa o verão , e os rios metíidos na ma-
dre trazem fuás aguas claras. E como acer-

ca de nós a cada hum dos mezes aítribui-

mos
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mos hum íigno do Zddiaco , notado per

huma figura de animal , aíli ellcs denotam
os feus per eílas. Ao primeiro

,
que he No-

vembro , dam a figura de Rato ; a Dezem-
bro , Vaca ; a Janeiro , Tigre ; a Fevereiro

3

Lebre ; a Março , Cobra grande ; a Abril

,

Cobra pequena ; a Maio , Cavallo ; a Ju-
nho , Cabra ; a Julho , Bogio ; a Agoíto ,

Gallinha ; a Setembro, Cam; a Outubro,
Porco. São grandes Aílrclogos , e nao mo-
vem hum pé íèm eleição de tempo pêra

feus orapoílos; e pofto que ílgam as horas

do Sol 5 não tem relógios de fombra , e pê-

ra o decurfo do dia , e da noite fomente

nas cafas d'ElRev ha relógio de agua
,
que

de dia , e de noite fe vigia ; e ao tempo das

horas dam tantas pancadas em hum ataba-

quc
, que fe houve per toda a Cidade , e a

tempera ília eilá calculada pelo afcendente

do Sol. E com eíla aílronomia, e aílrolo-

gia de que ufam , também miíluram outras

artes que delia dependem , como Geoman-
cia 5 Piromancia , e mil modos de feiticeiia

,

e eíla per doutrina da gente Quelin da cof-

ta Choromandel , a qual por efta caufa he

mui eftimada naquelle Reyno , e vem a elle

a ler eíía crença. A outra doutrina com-
mum 5 alli como ler , efcrever , e artes libe-

raes , os meftres delias são os mefmos Sa-

cerdotes nos próprios Templos , e alli van;

os
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os meninos aprender eílas couílis delles ; e

afii coino os mandamentos , e ceremonias

de fua religião aprendem na lingua da ter-

ra , aíli as coufas da fciencia cníinam em
lingua antiga

,
que he acerca delles como

entre nós a lingua Latina. Efcrevem ao noC-

£0 modo da mão efquerda pêra a direita ,

tem grandes livrarias todas de mão
,

por

não terem imprcfsão , como os Chijs. To-
do efte Reyno , tirando as partes per que o

confrontamos com os outros povos
,
que são

partes montuoías , e de grandes arvoredos ,

e alagadiços
,
que quaíí são limites de huns

fe demarcarem com outros , a mais terra

delle he chã , e de campinas
,
principalmen-

te aquella que vem regando o rio Menam

,

que faz o Reyno mui abundofo de todalas

femcntes , e mantimentos. A' af^ricultura dos

quaes a gente fe dá mais
,

que ao outro

exercício , e por efta caufa he eíle Reyno
pouco frequentado per via de commercio

:

cá onde não ha m.ecanica , não ha obras

que os povos eílranhos lhes vam comprar.

E algumas mercadorias que tem , as quaes

procedem do Reyno Chiamay , aíli como
prata

,
pedraria , aimifcre ,

(efte Pveyno Chia-

may vizinha com o chamado Tongu
,
que

he a cabeça dos povos Brammás , os quaes

confinam dentro pelo feríão com Pegu
,
) to-'

das ellas vafam por eíle Reyno marítimo,

e por



170 ÁSIA DE J O/Ã o DE Barros

€ por Martabam
,
por a grande navegação

que tem coma índia
, que lhes fica mais vi-

zinha per o mar de Bengala
,
que per o de

Siáo. Ha neíle Rcyno ouro
,
prata , e os ou-

tros metaes , e delles fe leva pêra outras

partes ; verdade he que a prata lhes vem das

lèrranias dos povos Laos. Geralmente todo

Sião he mui lujeito a leu Rey
,
porque to-

dos vivem delle: cá ninguém tem hum pal-

mo de terra que feja própria , toda he del-

le , ao modo que neíle Reyno de Portugal

são os Reguengos
,

que são as melhores

empolas , e Comarcas da terra
,
que os pri-

meiros Rcys tomaram pêra íi em lugar de

património ; e quem lavra na tal terra
,
pa-

ga a ElRey o quarto. Aili neíle Reyno de

Sião todo he Reguengo , de que os lavra-

dores pagam hum tanto a EiRey , ou aos

ienhores , a quem elie dá algumas terras pê-

ra fua mantenca. A repartição das quaes he

per huma medida , a que elles chamam cem
,

a qual contém em íi vinte braças em qua-

drado ; e íeiscentos cens deíles he huma
medida itinerária per que medem os cami-

nhos , e diflancias que ha de lugar a lugar

,

per a qual nós aíTentámos toda a Geografia

daquella região em as noíTas Taboas. E pê-

ra que os vaííállos fe animem a fervi r feu

Rey ,
principalmente aquelles que fervem na

guerra , são léus fervijos eícritos em Livro ,

e em
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e cm modo de Chronica : eíles aíros dos ho-

mens são lidos ante EIRey , aíli pêra cosn

a lembrança haverem igual premio de feu

ferviço , como pêra gloria de feu nome acs

que delle deícenderem 5 e todos sso pagos

neíles rendimentos da terra , delia fe dá per

annos 5 e alguma em vida da peíToa , e ne-

nhuma de juro. O qual modo não fomente

LI ia com a gente nobre , mas ainda com os

fenhores que tem nome de Oyas
,

que en-

írc elles he o que acerca de nós denotam
Duques , e dahi pêra baixo a outras digni-

dades. Cá todos eftes
,

peró que d^ElRey
:inham Cidades , e Villas com jurdiçao ao

loífo modo , não tem eíle dominio fenao

Dor annos , ou em fua vida , e todos com
obrigação de o fervirem na guerra com tan-

:a gente de cavallo , e de pé , e tantos Ele-

:antes. E porque maior parte dos méritos

,

3era haverem eítas comedias , eílá no ufo

ia guerra , ainda que eílem na paz , fempre
e exercitam nos aflos , e manhas delia ; e

ilgumas feílas que ha no anno
,
que EIRey

nuito celebra em a Cidade Hudiá , todas

;ão ordenadas a eíle íim de os homens moí^
Tarem fuás habilidades nas armas, Huma
ieftas feílas fe faz no rio Menam , onde fe

ijuntam mais de três mil paraos , e parte-fe

ífte afto em dous , ao modo que os Ro-
manos faziam as fuás naumachias ; porque

de-
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depois que tem curfo de quem chegará pri-

meiro a hum pofto á força de remo , en-

tram na peleja de huns com outros. A feí^

ta da terra he de fe encontrarem a cavai-

lo , e em Elefantes , e pelejarem a pé de ef-

pada 5 e efcudo huns com outros , e delles

com alimárias feras , e alguns condemnados
á morte são lançados a ellas ; e fe hca com
vitoria , além de ter vida , tem mercê d'El-

Rey. Finalmente todos feus exercícios são

ordenados a efte aíío de guerra • e peró que

fejam homens que fe prezam delia , e caval-

ieiros de fua peíToa , e principalmente os

das Coniarcas , onde eílam íituadas as Ci-

dades Suruculoeo , e Socotay
,
que são do

Reyno Chaumiia , ornais da vida geralmen-

te gaitam em delicias , e vicios. Porque na-

turalmente são cpm.edores , fem fazerem ex-

ceição de alguma immundicia . alli das que
cria o mar , como da terra , e mui dados

a mulheres , e tão ciofos delias
,
que aíTi o

Rey 5 como todo homacm nobre da cafa pê-

ra dentro , onde eíias eílam , não lhe entra

macho , todo o ferviço lie de mulheres , e

tem. porteiras que guardam eftas entradas.

E fegundo dizem , tem elles razão
,
por el-

las ferem taes neíla parte da caílidade
,
que

hão miíler vigiadas
;

porque com.o fe ellas

prezam de mulher fer inventor daquclle tor*

pe ufo dos cafcaveis
^
que os homens enxe-

riam
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riram na parte da geração
, ( fcgundo con-

támos 5 fallando de Pegu
, ) e aíli íe prezam

que a deleitação deíle bcílial iifo he mais

leu
5
que dos homens , todo o mal que neí-

ta parte delias fe puder prefumir , fe deve

crer. Muitos , e vários coílumes tem efia

gente , e o íeu Principe
,
que leixámos pêra

os Comm.entarios da noíía Geografia , o dito

baile pêra noticia deite tão grande Reyno.

CAPITULO VI.

Como ElRey D. Manuel mandou Fernão

Peres cVAndrade defcuhrir a enfeada de

Bengala , e a cofia da Chma : e o que paf-

fou primeiro que fojje d Cidade Cantayn ,

que he a principal de huma das Provin^

cias que a China tem,

ALcm dos trabalhos , e diligencia que

AíFònfo d^AIboqucrque teve em quan-

to governou o efrado da índia , e conquiC-

tou os Reynos , e terras
,

que per feu fa-

lecimento ficaram á Coroa deile Reyno , te-

ve mais hum vivo , e natural efpirito acer-

ca de inquirir todolos Pveynos , e Provin-

cias daquelle Oriente , trabalhando por fa-

ber o eíiado dos Príncipes delias , e como
fe governavam , e os tratos , e commercios
que entre fi tinham

, provocando-os em noí-

la amizade per todolos modos , e meios

q^ue
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que elle podia. A qual diligencia , e induf-

tria
5
(íalva a graça dos outros Governado-

res
,
que o fuccedêram

,
) a elle fe pode at-

tribuir como própria prerogativa. Donde
na tomada de Malaca

, ( ícgundo efcreve-

mos
5 ) naquelle pequeno efpaço de tempo

que neila eíleve, enviou íeus menfageiros a
Sião , a Maluco , a Pegu , á Jauha , e á Chi-
na. E de Ormuz

,
quando o tom.ou , en-

viou Fernão Gomes de Lemos ao Xeque
Ifmael Rey da Perfia

,
que naquelle tempo

era o terror das gentes daquelías regiões

,

tudo porque o nome Portuguez foíTe conhe-

cido no interior delias
,
pois o marítimo per

potencia de armas a elle obedecia. E ao
tempo que partio de Malaca , huma das

principaes couías que encommendou a Ruy
de Brito Patalim

,
que leixou nella por Ca-

pitão , e depois a Jorge d'Alboquerque

,

quando o mandou de Cochij a fervir efte

cargo , era
,
que não partiíTe navio de mer-

cadores daquella Cidade , onde não foffe

hum Portuguez homem de bom efpirito

,

e dirpofição pêra trazer ini-ormação do que

viíTe , e ouviíTe daquelías regiões , e tantas

mil Ilhas , como aquelle m.ar Oriente tem.

O que eftes Capitães fizeram em todo o
tempo que reíidíram naquella Cidade Ma-
laca , donde no tempo de fua monção, (de

que atrás eícrcvemos ^ )
partiram pêra aquel-

^ las
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Ias partes.^ Das quacs ElRey D. Manuel ti-

nha grandes informações, não í&r.ente per
Gs primeiros menlageiros que AfFcníb d'AI-
boquerque per fi mandou , mas ainda pelo
cuidado que eíles Capitães tiveram. E co-
mo ElRey eílava ayiíado da grandeza da-
quelle Oriente , e da muita riqueza que nel-
le havia , aíli de coufas notáveis , como ar-
tifíciàes

:^ determinou enviar huma Armada
a efre delcubrimiento

, principahiiente a Ben-
gala

, e á China
, por lhe dizerem lerem

os Reynos do maior commercio , e os mais
ricos

.,
e poderofos que havia do Cabo Co-

morij em diante. A capitania da qual fro-
ta

, que havia de íer de quatro velas
, que

na índia fc haviam de anrxar , deo a Fer-
não Peres d'Andrade

, que naquellas par-
tes

, principalmente em Malaca , tinha mof-
trado quanto nelie cabia eíle , e outros car-
gos de maior qualidade , o qual (como ef-
crcvemos) partio çom Lopo Soares , e dh
o efpedio, tanto que chegou á índia, pêra
ir fazer eíle defcubrimento. Fernão Peres fe-
guindo fua derrota

, o primeiro porto que
tomou

, foi em a Cidade Pacem , cabeça de
hum dos Reynos que tem a Ilha Camatra

,

a qual os Geógrafos, (como adiante vere-
mos,) erradamente fizeram terra fírme , e
nao Dha, como he , chamando-lhe Áurea
Cherfonezo. Onde pela ordenança que leva^

va^
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va 5 havia de tomar carga de pimenta da
muita que nelía ha , e outras mercadorias

que tem grande preço na China ^ a qual el-

le fazia fundamento ir primeiro defcubrir,

e depois a Bengala , e corta de Pegu. No
qual porto dePacem achou Gafpar Macha-
do com alguns Portuguezes

, que alli eíla-

vam per mandado do Capitão de Malaca

,

feitorizando carga de pimenta aos juncos

,

que hiam a Bengala , e a China ordenados

pela Feitoria de Malaca , fegundo o modo
que ordenara Jorge de Brito

,
que foi hu-

ma das caufas de fe defpovoar a Cidade

,

como efcrevemos. E ivianuel Falcão anda-

va também com huma galé fazendo arribar

a Alalaca todalas náos , que alli vinham ter

de Bengala , Choromandel , Cambava
, pê-

ra que foíTem com fuás miCrcadorias a elia.

A qual coufa os Mouros nao queriam fa-

zer fem eíla força , e iílo em ódio noíTo

,

trabalhando por avocarem alli todo género

de commiCrcio , aíli das coufas que havia na

terra ^ como das que coílumavam ir a Ma-
laca

5
por desfazerem cm o trato à^Vid. , c

desfeito , nós leixariamos a povoação
,
por

a terra em íi não ter coufa que nos obri-

gaíTe a fuílentalla. Recebido Fernão Peres

do Rey da terra com grande honra , e co-

meçando entender em o negocio da carga

da pimenta , aconteceo que per defcuido

dos
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dós marinheiros , da pevide de huma can-

deia
,

que foi levada abaixo pêra tomar

agua , a náo em que hia Joannes Impole
por Capitão , e Feitor , ardeo com quanta

fazenda levava debaixo da cubcrta , fomen-

te fe falvou a de cima com toda a gente.

Qiiando Fernão Peres vio que per aquelle

deíaílre
,

por fer a maior náo que levava

ém fua companhia, ficava defaviado , e es-

perar per outra náo
, que em Malaca lhe ha-

via de fer dada pêra novamente começar
tomar outra carga de pimenta

,
perdia a

monção , e tempo em que lhe convinha

partir pêra a China , determinou de íè ir a

Malaca , e com as micrcadorias que lhe ha-

viam de dar na Feitoria , e o mais que def*

te Reyno levava , e fe falvou do fogo , fn-

2er huma viagem a Bengala , e defcubrir

primeiro eíla enfeada , e da vinda ir á Chi-

na. Com o qual fundamento pêra neíla fua

ida a Bengala fer melhor recebido quan-

do lá chegaíTe , determinou de mandar dian-

te hum João Coelho em a náo do Mouro
Gromialle ,

parente do Governador de Cha-
íigam 5 com as cartas , e recado que atrás

diífemos
,
quando tratámos do que elle fez

nas coufas de D. João da Silveira. Chega-
do Fernão Peres a Malaca com efte funda-

mento de ir a Bengala , em nenhum modo
ò confentio Jorge de Brito , que era Capi-

Tom, IIL P. L M tão



lyS ÁSIA DE João de Barros

tão delia 5 ante lhe requereo da parte d-El-

Rey ,
que como coufa muito importante a

feu fervido , elle foíTe primeiro á China
,.

dando pêra iíTo /muitas razoes. A principal

das quaes era, que Jorge d'Alboquerque ti-

nha enviado lá Rafael Pereílrello em hum
junco de hum mercador

,
que alli vivia cha-

mado Pulate j o qual parecia fer reteudo na

China ,
por fer já paíTado o tempo em que

fe eíperava por elle. Finalmente por eftas,

eoutras couías do ferviço d^ElRey , e bem
do credito daquella Cidade Malaca

,
pofto

que era já tarde pêra a navegação daquel-

las partes , Fernão Peres fe partio a doze

de Agofto do anno de quinhentos e deze-

fcis ; e ainda pêra maior im.pedimento , fo-

r^m os tempos tão mortos
,
que chegou mea-

do de Setembro á vifca da coíla do Reyno
de Cochij China. Na qual paragem

,
por

fer no fim do tempo da monção , lhe deo
hum temporal por davante

, que o fez ar-

ribar á coíla do Reyno Choampá , com to-

dolos navios que levava ; fomente hum jun-

co , em que hia Duarte Coelho
,
que deita

feita foi ter ao rio Menam
,
que corre per

meio do Pveyno de Sião , onde invernou

,

( como ora atrás diíTem.os
,
) na qual coíla

ejle P'ernão Peres correo maior perigo de

faa vida , que em toda a tormenta
,
per eí^

t^ mapqira. Como por razão das calmarias

que
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c]ue trouxe , ante que lhe fobrevieíTe cite

tempo , hia neceííitado de agua
, paíTou-íc

a huma caravella , de que era Capitão An-
tónio Lobo Falcão , e ieixou recado ás ou-
tras veias que levava

, que correiTem a cof-

ta feinpre á viíla delle
,
por quanto fe que-

ria chegar bem a terra
,

pcra a defcubrir,
e ver íc achava kigar onde nzeíTem aguada

,

e quando a achaffe , lhe faria íinal. Indo
com eíle propofito ao longo da terra , tãa
perto que podiam notar a' qualidade delia

,

onde a vio verde, e huns córregos diípof-
tos pêra nelles haver agua : furta a caravel-
la , fahio alli em hum batel

, poflos dous
berços com hum bombardeiro pêra fervir

com elles , e a mais gente eram marinhei-
ros 5 e grumetes com barris pêra tomarem
agua , e António Lobo Capitão da caravel-
ía , com que per todos feriam nove peíToas»

Tomando es barris pêra irem bufcar agua

,

ieixou dous grumetes em guarda do batei

hum pouco largo , com avifo que tiveíTem
olho fe vinha alguém , eque fizeíTem íinal

,

tirando com, hum dos berços; mas elles ti-

veram tão bom cuidado
,
que por razão da

grande calma que fazia , fe fahíram do ba-
tel , e foram-fe lançar a dormir debaixo de
liumas arvores. Hum dos quaes depois que
acordou

, pelo que vio , foi-fe pelo córrego
acima em pés , e mãos , fem oufar de fe er-

M ii guer ?
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guer , onde achou Fernão Peres em hum ri-

beiro 5 o qual eílava enchendo os barris de

agua 5 e quando o vio vir daquelia manei-

ra
5
perguntou-lhe : Que coufa ke ejja ? O

grumete como hia cortado do m,edo , não

reípondeo , mas apertou os beiços com o

dedo , fazendo-lhe final que íe calaiTe. Fer-

não Peres
,
porque os da ccmpanjiia não ou-

viíTem o que dizia , parecendo-lhe algum
niyílerio , apartou-le coin eile. Do quai íou-

be que por razão da grande cahna que fa-

zia , fe foram lançar debaixo de huma ar-

vore á viíla do batel ; e que acertando de

dormir
,
quando acordaram , viram eílar o

batel cm fecco , e derredor delle mais de

cinccenta homens , e que eíla fora a caufa

de ir a elle em pés , e miãos , e o outro feu

com.panheiro fícava efcondido á viíla do ba-

tel
,
pêra ver que faziam delle. Qiiando Fer-

não Peres Ibube deite perigo , diílimulou

com António Lobo , ediíTe-lhe : Ficai aqui

com efca gente , e nãofaçais muito rumor
,

que eu quero ir ver o que ejie vio , que me
parece fonho , porque elle vem de dormir
debaixo do pé de hunia arvore \ c tomando
huma lança , e adarga , diíTe ao grumete

:

A^ida por hi diante. Senhor (diíTe qWq) não i

vá. vojja mercê ajjl
, fenào em pés , e mãos ^ ,

covão eu venho
,
por não fer vijio. Ao que

Fernão Perci refpondeo : Amigo^eujàlel^^
xei

I
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xei de engatinhar
, faze o ([He te digo , an-

da diante , não hajas medo. Indo per eíle

modo o mais encubeitamente que pode

,

quando chegou onde o outro grumete fica-

da efcondido , vio eílar o batel na praia atra-

veiTado , e os berços fóra , c muitos homens
á fombra delle com lanças , e arcos \ o mi-

mero dos quaes
,
(fegundo fua eftimaçao

,

)

lhe pareceo ler de fetenta peílbas.^ Tornado
onde leixou António Lobo

,
por não enfra-

quecer o animo dos que com elíe citavam

,

diPiC : Bem fahia eu que fonhãra o grume^
te, O cafo he eíle : Elle , e feu companhei-
ro lançdram-fe a dormir ao pé de huma.

arvore , com que o batel ficou emfecco : der-

redor delle lançados d fi)mbra efiani dez
,

ou doze homens da terra , compre que nós

vamos caladamente té as arvores ^ onde efi-

tes grumetes jaziam , e dalli remettamos
com. huma grande grita , e ninguém enten^

da fenão em por homhros ao batel
,
porque

fe nos puzeremos a pelejar com os Negros
^

per ventura appellidardÕ gente da terra
,

que nos dê algum, trabalho
,
pêra nos im-

pedir a embarcação. Ditas eílas palavras
,

tomou Fernão Peres a dianteira j e tanto que
chegou ao lugar aíTmado , fahio com huma
grita , com que fez fugir a gente tão fem
tento

,
q^ue Icixáram os mais delles as ar-

mas, e fato que traziam, no qual reboliça

os
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os noíTos aos hombros puzeram o batel na

água 5 e fe recolheram nelle. Fernão Peres

como fe vio recolhido , mandou bradar per

huma lingua que levava aos que fugiram
,

os quaes também já tornavam fobre 11 do
primeiro aíTombramento que tiveram , ven-

do quáo poucos eram os noíTos. E chega-

dos efpaço que podiam eílar á falia , man-
dou-lhes Fernão Peres lançar as armas , e

coufas que leixáram , e aíTi alguns barretes

vermelhos , e brincos de coufas miúdas

,

que os marinheiros levavam. Com as quaes

aíii ficaram domcfticos
,

que não fomente

naquelle inílante per meio delles os noíTos

houveram a agua que bufcavam , mas ao

fegundo dia , por elíes dizerem a Fernão

Peres que tinham alli perto huma povoa-

ção 5 mandou qWq recado ás outras velas

que hiam de largo , as quaes fizeram fua

aguada , e houveram muito refreico de gal-

linhas 5 e mantimentos da terra
,
que lhe e&

ta gente trouxe. Partido Fernão Peres , foi

ter a huma Ilha chamada Pullo Candor ; Pul-

lo cm lingua Malaya de Malaca quer dizer

Ilha , Candor he o próprio nome ; e daqui

fe pode entender, que quando neíla hiftoria

fallarmos porefte nomiC Pullo , não he pró-

prio , mas commum. Na qual PuUo Can-

dor , ainda que era defpovoada
,
por fer mui

frequentada dos navegantes , onde gçralmen-'

te
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te fazem aguada , e ás vezes tiram os na-

vios em terra , ha tantas gallinhas das que

elles alli leixam 5 que tiveram osnoíTos hum
grande refrefco neilas , e aíli em outro mui-

to género de aves que ha nella , e princi-

palmente tanta tartaruga , e variedade de

peixes
,
que puderam carregar as náos. E o

porque a elles foi mais novo por té então

as não terem vifto naquellas partes ^ foi acha-

rem algumas parreiras de uvas pretas no
tempo que fe acham inda entre nós : cá era

no fim de Setembro. Partido Fernão Peres

delia 5 foi ter á cofta da terra firme
,
que cor-

re de Malaca pêra o Reyno Sião , e tomou
o porto da Cidade Patane

,
que he do meí-

mo Pveyno , onde concorrem muitas náòè

de Chijs , Lequios
, Jáos , e de todas aquel-

las Ilhas vizinhas
,
por fer em trato do cotíi-

tnercio mui célebre , e ora por caufa noíTá

com a tomada de Malaca , he mui frequen-

tada de toda a mercadoria daquelias partes;

Finalmente Fernão Peres aíTentou paz coiii

o Governador da terra
,

pêra noífas náoâ

poderem ir á ella , e as fuás virem a Ma-
laca , e daqui veio correndo todolos portoá

daquella coíla , fazendo outro tanto , dorí^

de fe caufou que Jorge de Brito logo lá

iftandou , e áííi fizeram todolos outros Ca-
pitães de Malaca

,
por acharem fer negocio

froveitoío , em quaiitõ não romperam a paz*

E ao
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E ao tempo que chegou a Malaca , achou

que era vindo da China Rafael Pereftrello
,

que elle hia bufcar , o qual com as couías

que de lá contava , e com o grande ganho
que fez do que levou, e trazia , alvoroçou

tanro a Fernão Peres , e aos de fua frota

,

que houve por melhor fazer primeiro aquel-

la ida, que a de Bengala. Per confelho do
qual , logo em Dezembro Fernão Peres íe

partio pêra Paccm fazer carga da pimenta

;

e por eíla fer a melhor mercadoria que lá

podia levar , e nefie porto fe deteve té

Maio 5 em que houve eíp^ço pêra Simão
d'Alcáçova

5
que era hum dos Capitães de

fua Armada , ir á índia carregar a fua náo ,

e tornar. Partido Fernão Peres deíle porto

de Pacem pêra Malaca , chegou a tempo
que Jorge de Brito Capitão delia era fale-

cido ; e fobre quem feria Capitão , havia

entre Nuno Vaz Pereira cunhado delle de-

funto , e António Pacheco Capitão mor do
mar grande contenda a quem fcrviria efce

cargo
5
(como atrás íiça.) Entre os quaes

elle Fernão Peres fe metteo pêra os con-

certar ; e vendo que era já ern Junho do
anno de dezefete , tempo em que IhQ con-

vinha partir
,
por não perder a monção pe-^

ra a China , leixou-os em fuás diíFerenças.

jFazendo fua viagem com huma Arm.ada de

oito vélas , de que eram Capitães das í'QtQ

Si-
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Simão d'AIcaçova
, Jorge Mafcarcnlias

, Jor-

£:e Botelho de Pombal , António Lobo Fal-

cáo , Pêro Soares , lAanuel d'Araújo , e

Marriín Guedes , com as quaes a quinze de

Agoílo do anno de dezefete chegou á Ilha

Tamáo 5 a que os noiTos chamam da Be-

niaga
,
que quer dizer mercadoria , vocábu-

lo daquelJas partes já tão recebido entre el-

les
,
que o tem feito próprio. E a caufa por

elia ilha íer aíli chamada , he
,
porque todo-

los eftrangeiros que vam á Província de Can-
tam 5 he a marítima mais Occidental

,
qu^

o Reyno da China tem , a ella por orde^

nança da terra hão de ir íiirgir
,
por eílar

per eípaço de três léguas da terra fíriíie , e

alli provém os navegantes do que vam buí^'

car. E porque as coufas defta região da
China são tão grandes , como a meíma ter-

ra he, poílo que em a noíTa Geografia da-

mos toda a relação que delia temos fabido
;

aqui íummariamente de algumas coufas o
queremos fazer , começando prim.eíro na de-

ícripção da terra , e coufas dos moradores
delia, e deshi a daremos da Cidade Can-
tam 5 cabeça de huma das governanças

,
que

efta região China tem , onde Fernão Peres

eíleve, e fez todo o negocio a que foi.

CA-
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CAPITULO VII.

E771 que fe defcreve a terra da China , e

relata algumas coufas que ha nella
,

e principalmente da Cidade Can-
tam^ que Fernão Feres

hia defcubrir.

A Grão Provinda
, ( fe efte nome pode

ter aquelia parte da terra , a que nós

chamamos China
,
) he a mais Oriental que

Afia tem ; a maior parte da qual he lavada

do grande Oceano , á maneira que he a noC-

fa Europa oppoíita a eila , começando da

Ilha Cáiez. Porque como deíla liha elia vai

torneada , e cingida do mar Occidental , e

depois que chega ao cabo de Finis terra , cor-

re ao Norte té chegar ás regiões , e Reyno
Dinarmaca , e de fi faz a grande enfeada,

a que chamam mar Balteo entre a Sarma-
cia y e Norduegia , com o mais que fe vai

continuando com a terra Laponia , e a ou-

tra regelada a nós incógnita ; aíTi eíla re-

gião , a que chamamos China, começando
da Ilha Aynam , que he a mais Occidental

que elia tem , vizinha ao Reyno Cacho per

nós chamado Cauchimchina
5
que he do feu

cílado 5 o mar a vai cingindo pela parte do
Sul , e corre neíta continua^^iao pelo rumo

,

a que os mareantes chamam Lefnordefte,
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encoUieado-a quanto pode pêra o Norte té

chegar a hum cabo o mais Oriental delia
,

onde eflá a Cidade Nimpó , a que os nof-

Ibs corruptamente chamam Liampó. E da-

qui volta contra o Noroeíle , e Norte , e

vai fazendo outra eníeada mui penetrante
,

levando per cima de íí outra coíla oppoíita

á de baixo , com que a terra de cima fica

inettida debaixo dos regelos do Norte , on-

de habitam os Tártaros , a que elles cha-

mam Taras, com quem tem contínua guer-

ra. A qual femelhança entre eftes dous fins

da terra habitada , não eftá tanto em fitua-

çio de gráos
,
quanto em modo de figura

;

porque a Ilha Cález eftá em altura de trin-

ta e fete gráos efcaços do noíTo pólo Ar-
ílico ; e muita parte da terra defta Europa

,

quanto ao per nós fabido , acaba em altura

de fetenta e dous gráos. E a íilia Aynam
eftá em dezenove gráos , e a terra da Chi-

na 5 a que eila eftá conjunta
, ( á maneira

que Cález o eftá com a noíTa Europa
,
) a

parte delia , de que temos noticia , acaba em
eincoenta gráos de altura , afora ornais que
a ella vai continuada. Da qual diftancia po-
demos tirar a grandeza defte eftado

, pois

que em largura
,
(fallando nas m.enfuras Geo-

gráficas
,
) efta terra da China tem trinta e

lium gráos, e a noíTa Europa trinta e cin-

co gráos. E náo ítUlainos na iongura
,
por^

que
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iqiie por razão da diiíerença dos paralielos ,

os quacs ainda não temos verificados pelo

inílrumcnto de que ufamos na deícripçáo

das Taboas da noíTa Geografia
,
pcra eíle lu-

gar ieixámos a fua diftancia. Somente dire-

mos aqui hiima maravilhofa coufa
,
que tem

eíla região da China na traveíTa da fua lar-

gura
,
que lie a longura ao refpeito de co-

mo contamos a graduação da terra : que

entre quarenta e rres , e quarenta e cinco

gráos vai lançado hum muro
,
que corre de

Ponente de huma Cidade per nome Ochióy
,

que eítá fituada entre duas altiííimas ferras

,

quaíi como paíTo , e porta daquella região

,

e vai correndo pêra o Oriente . té fechar

em outra grande ferrania
,
que eftá bebendo

em aquelle mar Oriental em modo de cabo
,

cujo comprimento parece fer mais de du-

zentas léguas. O qual muro dizem que os

Reys daquella região da China mandaram
fazer por defensão contra os povos , a que

nós chamamos Tártaros , e elles Tátas , òu
Táncas

, ( fegundo lhe outros chamam
,

)

pouo que além do muro contra o Norte
ainda tem eílado ganhado a efles Tátas. EC-

te muro vem lançado em huma carta de

Geografia de toda aquella terra , feita pelos

mefmos Chiis , onde vem fituados todolos

Montes , B^ios , Cidades , Viilas , com feus

nomes efcritos na letra delles , a qual m^n-
dá-
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ciámos vir de lá com hum Chij pêra a in-

terpretação delia 5 c de alguns livros feus

,

que também houvcm.os. E ante deíla carta

tínhamos havido hum livro de Cofmogra-
íia de pequeno volume com Taboas da íitua-

çío da terra , e Commentario íobre ellas á

maneira de Itinerário j e ainda que nelle não

viniia efte muro figurado , tínhamos infor-

mação óeVíQ, E o QUQ febre ilTo nos davarn

a entender era não fer per todo continua-

do 5 ioraente haver entre os Chijs , e es

Táias huma corda de ferras mui afperas

,

e em alguns paíTos eílava efie muro feito;

mias agora que per elles o vimos pintado

,

fez-nos grande admiração. A qual carta ^

pofto que não vem agraduada fomente pê-

ra demofíração 5 o Livro das Taboas, que

de ante tínhamos , refponde a cila na men-
fura itinerária , de que elles ufam

,
que são

três ^ ao modo de eftadio , milha , e jorna-

da y de que nós ufamos. A primeira , e me-
nor diílancia fua he Lij

,
que tem tanto ef"

paço, quanto per terra chã em. dia quieto,

è fereno fe pode ouvir o brado de hum ho-

mem ; dez dos quaes Lijs fazem hum Pii

,

que refponde pouco mais de huma légua

das noíTas Hefpanhoes
,

porque dez delles

fazem jornada de hum homem , a qual el-

les chamam Ychan. E té ora não temos fa-

bido quefuuem a diílancia da terra per grãos

cor-
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correrpondentcs ao orbe celeíle
,

pofto que

fabemos terem eíle uio nos feus Horofco-

pos
,
quando ufam da Aílrologia , de que

s^o grandes homens : e não he muito não

haver entre elles efta maneira de graduação

terreíire
,
pois té o tempo de Ptholomeu não

era ufado dos Geógrafos. Dentro defta ter-

ra que diviíamos , a qual he toda de hum
Principe Gentio

,
( como já atrás fizemos

menção
,
) fe contém quinze Reynos , ou

principados , a que elles chamam governan-

ças , os nomes das quaes ora tornaremos re-

petir , Cantam , Foquiem , Chequeam , Xan-
tom , Nauquij

,
Qiuncij

,
que são as marí-

timas delle. E Qaicheu
, Junná , Qj-iancij

,

Sujuam , Fuquam , Caníij , Xianxij , Ho-
i]am , e Sancij , são do íertão. Em as quaes

,

fegundo moura a car-ta da Geografia que

houvemos , contém duzentas quarenta e qua-

tro Cidades notáveis , as quaes todas aca-

bam neíla l}rllaba fú
,
que quer dizer Cida-

de ; aíli como Chincheufú , Nimpofd
, po-

las Cidades Chincheu , e Nimpo , onde os

noíTos vam fazer feus commercios. No qual

modo elles fe conform.am com os Gregos

,

dizendo Conftantinopolis , Andrianopolis

,

por as Cidades que edificaram , ou renovaram
Conílantino , e x\driano Emperadores , e as

mais das Villas também tem feu termo fi-

nal
^
que denota Villa , que he Cheu, a qual

or-
j
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ordem não guardam nas outras povoações ^

como são Aldeãs
,
pofto que ha muitas del-

ias
,
que paííam de três mil vizinhos. Nem

acerca delles fazem eíla divisão de Villa á

Aldeã , por razão de muitos , ou poucos

povoadores, fomente porque as vizinhas são

cercadas de muro , como as Cidades , e

mais tem fuás iníignias , aíli na adminiilra-

ção de juíliça , como nas outras coufas do
governo da terra , e preeminência de honra.

Porque como cada huma deílas quinze go-

vernanças , ou Províncias , tem huma Cida-

de
,
que he fua cabeça , a que acodem tc-

I

dalas Cidades que nella ha ; aííi as Villas

j

acodem ás Cidades do feu termo , e as Ai-

j
deas ás Villas. As quaes cabeças vam to-^

I

dalas appellaçoes de qualquer cafo , ora fe-

ja do eílado , e juíliça , ora da fazenda ,

ora da guerra , onde reiídem os Governa-

dores principaes , que prelidem áquella go-

vernança. O primeiro , e principal , a que

elles chamam Tutam , efte he Governador
das coufas que pertencem ao eílado , e ad-

miniftração da juíliça ; e o do regimento da
fazenda fe chama Concam ; e o Capitão ge-

ral da guerra , Chumpim. E pofto que ca-

da hum deites 5 debaixo de fuajurdição, te-

nham grande número de Oííiciaes , com que
fervem particularmei^te feus oííicios com ca-

ías próprias^ em huma, que he a principal

da

n
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da Cidade pêra iíTo ordenada , cada mez
em certos dias íe ajuntam todos três a com-
municar as coufas principaes

,
que íbbrevem

diante de cada hum , ifto em modo de con-

fulta
,
pêra com. mais maduro confelho de-

terminarem as couías. Os quaes cargos na-

quella Cidade não lhes duram mais que três

annos , e ainda muitas vezes no meio tem-

po 5 fem o elles faberem , são fobrefaltados

,

com que os tiram dos tacs cargos , e os mu-
dam pêra outra parte , e iílo quando as cul-

pas são leves
,
porque nas graves gravemen-

te são punidos , té o caíligo chegar á mor-
te

;
per cfta maneira. O Rey , e Príncipe

defte grande Império , dos homens que an-

dam derredor delle , elege hum de que m.ui-

to confia j e da-lhe de beber trcs vezes do
vinlio que elles lá ufam , ifto cm modo de

juramento , e menagem , e manda-o a hu-

ma cabeça deíla^ Províncias , ao qual dá
tanta jurdiçao , e authoridade ,

que fegundo

qualidade do crime , elle o poíTa caíligar

fem vir m^ais elle a ElRey , e illo com to-

do o fegredo que pode fer
;

porque ainda

que leva Provisões aílignadas pelo Príncipe
,

faliam geralmente que lhe obedeçam , mas
não particularizam o lugar onde vai

, por

não fer fabido dos Officiaes que fazem as

Provisões , fomente elle que verbalmente lho

dizElKey. Partido comeítes poderes^ che-

ga
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ga á Cidade onde hc enviado , e defconhe-

cido , vé 3 c ouve como cada hum daquel-

les Officiacs ferve feu cargo ; e depois que

tem informação das obras de cada hum , o
dia que os rres Governadores íe ajuntam,

vai diarite delies como hoiiiem que quer re-

querer alguma coiifa. E aprefentando a Pro-

visão que trás d^EiRej , cllcs fe defcem da
cadeira onde eícavam , e fe põem ante elJe que

fobe no feu lugar, efperando elles que [ev.-

tença ouviráo de íi, a qual por grave que

feja no culpado , logo he executada ; e eíle

Superior
,
(a que elles chamam Ceuhij

, ) pro-

ve de outros novos Ofiiciaes ; e aos que fer-

vem, bem , xmuda pêra outros oíiicios de

mais confiança na mefma Província a que

he enviado. Tem ainda o Principc deíle Im-
pério outra ordem na maneira de o gover-

nar
,
que os Oiticiaes do governo da jufti-

ca náo hão de fer naturaes da terra , mas
eílrangeiros , á maneira que neíleReyno de

Portugal fe uíam os Juizes
,

que chamam
de Fora. 5 e iílo poradminiílrarem juftiça em
toda pefioa , fem aíFeição de parentefco , oii

amizade ; e os Capitães da guerra hão de

fer naturaes da própria terra : cá dizem el-

les que o amor da pátria lhes fará trabalhar

mais pola defender. E bem como os Gre-

gos em reípeito de íi todalas outras nações

haviam por barbaras ^ aíu os Chijs dizem que

Tom. IIL P, L N el-
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elles tem dons olhos de entendimento acer-

ca de todahs coufas j e nós os da Europa
,

depois que nos communicáram , temios hum
olho , e todalas nações são cegas. E verda-

deiramente quem vir o modo de fua reli-

gião , os l'cm.plos deíla iua fantidadc . os

Religiofos que rendem em Conventos , o mo-
do de rezar de dia , e de noite , feu jejum

,

feus facrificios , es eíludcs geraes onde fe

aprende toda fciencia Natural , e Moral , á

inaneira de dar os grãos decadahuma fcien-

cia deftas , e as cautelas que tem pêra nao

haver fobornaçoes , e terem imiprefsao de

letra muito mais antiga que nós , e fobre

iíTo o governo de fua republica , a micca-

nica de toda obra de metal , de barro , de

pão 5 de panno 5 de feda, haverá que neíle

Gentio eftam todalas coufas de que são

louvados Gregos 5 e Latinos. A qual gente,

por não perder nomiC de Conquiílador
, já

feguio efte modo , conquiílando per dentro

da terra , té vir ter ao Reyno de Pegu , no
qual ainda hoje efram. obras de fuás mãos
com letras que o dizem , aíli como fmos

de metal de mui defcom paliada grandeza

,

e bombardas da mefma forte , donde pare-

ce que primeiro efte ufo fe achou entre el-

les
,
que acerca de nós ; e em hum campo

no Reyno Avã ao Norte de Pegu entre ef-

tas duas Cidades ^ Piaiidá , e Mirandú , fe

acham
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scham grandes ruinas de hiima Cidade
,
que

elles alli edifícárain. E nao fomente eíles

E.eynos nomeados , mas quantos com.preen-

dem em li o grande Reyno Sião , de que
atrás efcrevem.os , com os Reynos Melitay

,

Bacam , Cluilam , Varagú
,
que íicam ao

Norte de Pes^u , com outros do interior da
terra que com elies vizinham j todos em
alguma maneira obfervam, e guardam par-

te da religião delies Chijs , e o conhecimen-
to da fciencia das coufas naturaes , contam
do anno per mezes da Lua , doze Signos do
Zodiaco 5 e outras noticias do movimento
dos corpos celeftes. Porque no tempo que
perelles foram conquiíladas aquellas partes

,

leixáram femeada eila doutrina ; e ainda em
m.odo de reconheciniento que todos eíles

Reynos foram conquiftados daquelle Impé-
rio da China, quaíi té noíTo tempo de três

em três annos , os Reys delies lhe manda-
vam feus Embaixadores com algum prefen-

te. Os quaes Embaixadores fempre haviam
de fer de quatro pêra cima

;
porque primei-

ro que chcgaíTera a efte grande Emperador
Príncipe daquelle eftado , era tamanha a dif-

tancia do caminho , e tardavam tanto tem-
po em íerem ouvidos , e defpachados

, que
primeiro m.orriam hum par delies ; e quan-
do a doença os não matava 5 em algum ban-
quete lhe davam coufa com que os enterra-

N ii vam»



1^6 ÁSIA DE JoAO DE Bakkos

vam. Ao qual , ou quaes faziam huma fum-

ptuoía fcpuitura com letreiro , em que fe

.continlia quem era , e per quem fora man-
dado 5 tudo por perpetuar a m.emoria de

íeu Império. Porémi aíii neíla conquiíla ter- ,

reile que tiveram , com.o na per mar, quan- A

do vieram á índia
,
(como já diffemos

,
) ti-

veram maior prudência
,

que os Gregos,
Cathaginenfes , e Romanos ; os quaes

,
por

caufa de conquiftar terras allieias , tanto fe

alongaram da pátria, que a vieram perder

^

peró os Chijs não quizeram experimentar

efte total dam no. Antes vendo como a ín-

dia lhe confumia muita gente , muita fub-

ílancia de feu próprio Reyno , e que eram
avexados dos vizinhos , em quanto elles an-

davam derramados conquiílando o alheio

,

havendo na fua terra ouro
,

prata , e todo

outro metal , e muita riqueza natural , e tao

grão mecânica
,
que todos tomavam del-

les 5 e elles de ninguém : per Decreto de hum
Pvcy prudente

,
que então governava , tor-

nou-fe recolher nos termos do eílado que

tinha , fazendo huma pramatica , e defeza,

.que fob pena de morte ninguém navegaiTe

pêra aquellas partes , da qual lei hoje fe

guardam cilas duas coufas
,
per terra , nem,

per mar pode entrar hum fó homem no feu

lleyno ; e os que entram com algum ne-

gocio impcrtante ao fervijo d'ElRey , he

com
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com nome de Embaixador , e os paíTos def-

tes são contados per olheiros a iíTo ordena-

dos ,
que fe fabe quanto faz ; e té os mer-

cadores ,
que per terra querem ir a eíta Chi-

na , ajuntam-íe muitos , e fazem hum del-

les cabeça com nome de Embaixador , e

com efta cautela compram , e vendem. A
fegunda coufa he, que nenhum natural po-

de navegar pêra fora , e foífre-fe alguns que

vivem nas Ilhas pegadas na terra firme

,

irem a parte que torne aquelle anno , e pê-

ra efta tal ida pede licença aos Regedores
da terra, edá fiança de to^^nar em tal tem-

po 5 e não ha de levar navio
,
que paíle de

cento e cincoenta toneladas ; e fe pede li-

cença pêra maior , não lha querem dar , cá

dizem que quer ir longe do Reyno ; e íe

alguns eftrangeiros per mar lá vam , e a ef-

tas Ilhas , e alli meios furtados , vem os da
terra comprar, e vender, e per eíla manei-

ra o fazem hoje os noíTos
;

porque ainda

que Fernão Peres d'Andrade defta vez af-

íentou paz , e amizade com elles , foram lá

depois outros
,
que fizeram obras com que

elles ficaram de guerra comnofco. A gente

defta Provinda Cantam , onde elíe eíleve

,

em refpeito da outra que vive mais vizinha

ao Norte , he comio a gente de Africa aos

Alemães , aíTi no parecer , na alvura , e tra-

>l

JO; como no tratamento de fua peíToa, d

íúa-
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inaneira, que os debaixo parecem efcravos

dos de cima. Somente por refpeito do com-
mercio iiefta Cidade Cantam , a gente le

trata bem , e he rica no feu modo : cá por

razão delle , concorrem das outras Provín-

cias do fertão muitas mercadorias de toda

forte 5 e aííl de div^erfas nações delíes
,
que

já variam alingua natural de Cantam, poí^

to que entre fi fe entendem quali ao modo
dos Gregos , contrahendo os vocábulos huns

mais que outros. Geralmente sao homens
delgados em todo negocio

,
principalmente

em o da mercadoria ; e nos da guerra mui
aíluciofos 5 e que em artifícios de fogo pê-

ra guerra naval , pola experiência que os

noííbs tem, nao hão inveja aos da Europa,
e já quando lá fomos , tinham artilheria.

Porém depois que viram a forma da noíTa

,

logo tomaram o modo
,
porque são tão ex-

cellentes fundidores
,
que lavram o ferro em

vafos do fervlco de cafa , como vemos o
latão de Nurumberga , e he levado per mer-

cadoria per todas aquellas Ilhas do grande

Oriente ; mas por fer ferro pedrez
,
quebra

como vidro. As mulheres são de bom pa-

recer em feu modo , e tratam-fe muito bem
,

e elles são tão ciofos delias , que poucos
lhas vem ; e quando hão de ir fora , vam
mettidas em andas todas cubertas de feda em
collos de homens rodeadas de fervidores:

e pe«
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e pêro que todos geralmente tem duas , ou
três mulheres , huma fó

,
que he a primeira ,

tem por legitima na eítimação. AíTi ellas

,

como elles são mui mimoíbs , e.delicioibs

no trajo , no íerviço de luas peíToas , e no

comer dirpendem tanta fubílancia , como
tempo

5
porque tudo são banquetes , em que

gaílam dias , e noites de m.aneira
,
que lhes

não chegam Framengos , nem Alemães. Nos
quaes banquetes ha todo género de mu fi-

ca 5 de volteadores , de comédias , de cho-

carreiros , e toda outra deleitação
,
que os

pode alegrar. O ferviço do qual comer he

o mais limpo que pode fer
,

por ler tudo

em procelana muito fina
,
poílo que também

fe fervem de vafos de prata , e ouro , e tu-

do comem com garfo feito a leu modo,
fem pôr a mão no comer

,
por miúdo que

íèja. Peró tem huma diffcrença dos banque-

tes de cá 5
porque de dous em dous tem

huma meza pequena
,
poílo que na cafa haja

cincoenta convidados , e a cada forte de

iguarias ha de vir ferviço novo de toalhas

,

pratos , facas
,
garfos , e colheres. E de cio-

fos não comem as mulheres com elles , fen-

do logo fervidos naquelles banquetes per

mulheres folteiras
,

que ganham fua vida

nefte officio , as quaes são quaíi como cho-

carreiros
, porque todo o ferviço da meza

fe paiTa com gi"aças, aíli delias, como dos

ou-
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curros miniílres alugados pêra iíTo. As mu-
lheres próprias

,
poílo que não eílem neíles

banquetes , com íiias amigas no interior das

caías fazem outro , onde não entra homem
,

fomente alguns cegos
,
que tangem , e can-

tam. Geralmente os homens nobres tem
grandes apofentos , com pateos , alpendres

cubertos
,

jardijs , e tudo são caías térreas

ao menos na Cidade Cantam , e todo o ma-
rítimo que os noíTos viram ; e de ouvida

dizem que nas Províncias mais ao Norte
ha edifícios fobradados. Qiiafi a m.aior par-

te deílas Províncias, ou governanças, (co-

mo lhe elles chamam
, ) principalmente as

marítimas , todas são retalhadas com rios

,

delles de agua doce , e outros são efteiros

de falgada
,

que entram, muito pela terra
,

e por fer mui chã o marítimo delia parece

alagadiça , não o fendo ; mas per indurtria

dos naturaes trazem o habitado delia á ma-
neira de hum pomar regado. Donde vem
que ha tanta cópia de barcos da ferventia

deftes rios
,

que parece habitar tanta gente

na agua , como na terra
\

porque os bar-

queiros , como aquella he faa herança , al-

li trazem mulher , filhos , e fua fazenda a

huma parte da barca cuberta á maneira de

cafa , e a outra parte também cuberta , fe-

gundo o tempo do anno
,
pêra os paíTagei-

ros. E como qualquer rio for grande , e

lar-
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largo
,

per que humas poííam ir , e outras

vir
,
quali todo eílá coalhado de outros bar-

cos ellantes á maneira de vendas , onde fe

acham todahis policias
,
que pode haver nas

Cidades. Finalmente he gente que per in-

duílria de ganhar de comer nao ha coufa

que não invente, té carretas á vela nos lu-

gares de campina , as quaes governam co-

mo podem fazer a hum barco per hum rio
,

onde a ciente caminha ao modo dos car-

ros de Fraudes , e Itália
,
pofto que tem ou-

tros de cavallos. A Cidade Cantam , onde
Fernão Peres efleve , não fomente pela in-

formação que tivemos delle , c de outros

que foram em fua com.panhia , mas per hum
debuxo do natural delle

, que nos de lá trou-

xeram , fabemos eílar íituada ao longo de

lium deíles rios navegáveis
,

que diílemos

,

o qual á entrada da barra tem algumas

Ilhas povoadas de agricuhores , e dalli té

a Cidade corre o rio em largura de duzen-

tos paíTos , e de ahura de três té fete bra-

ças , todo pela margem povoado de lugares

pequenos viçoibs. O aííento da Cidade he

em campo chão , e graciofo com agricultu-

ra delle ; fomente quaíi no meio delia den-

tro dos muros eílá hum tezo alto
,
que pa-

rece huma teta , onde eftá edificado hum
fumptuofo Templo

, que com feus curucheos

á maneira de pyrames ^ de que elles ufam

,

do
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do cimento té o cume , faz moílra da Ci-

dade mui formoía , além de outros Tem-
plos que ella tem ,

que fe nao moítram tan-

to 5 e aíli as cafas
,
porque ( como diíTe-

mos ) todas são térreas. O circuito do mu-
ro delia parece que lerá mais de três mi-

lhas 5 não tanto per eílimaçao de vifta

,

quanto per conta
^
porque huma noite , em

que elles fazem feila íolemne de grandes

illuminarias , ao modo que nós celebramos

á vefpera de S. João Baptiíla , hum Antó-

nio Fernandes homem curiofo dos que le-

vava Fernão Peres , eftando neíle tempo den-

tro na Cidade
,
(porque de dia não oufava

de o fazer
,
) corrco per cima do muro to-

da a Cidade , e contou noventa torres
,
que

eram ao modo de baluartes. Todo eíle mu-
ro he alomborado per fora , aíTentado íbbre

a face da terra fem outro alicerce , liado de

canteria , e cal , e tão groífo no pé ,
que

quando vem a refponder ao micio , he três

vezes menos em largura ; e per cima per

onde fe elle corre todo lerá mais de vin-

te palmos 5 entulhado per dentro mais das

duas partes da altura deile
,
que poderá fer

de quarenta palmos , o qual entulho fahio

de huma cava mui larga
,
que cheia de agua

tornea todo eíle muro, ficando entre elie,

e ella efpaço tão largo
,

que poderão ir a

par féis homens acavallo, e per dentro do
mu-
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muro outros tantos de maneira ,
que fe pol-

ia todo ver , e fervir de dentro , e de fo-

ra , fem algum edifício de caías lhe fazer

nojo. Em cada huma das quaes torres ha

huma maneira de guarita, ou guarida, (que

he mais Portuguez
,
) cuberta do Sol , e da

chuva , onde per ordenança da Cidade to-

dalas noites eílam vélás que vigiam. O que

faz eíla fituaçao da Cidade mais formofa na

ordem das caías he ter duas ruas feitas cm
cruz ,

que tomam quatro portas da Cidade

,

das iete que tem de fua íèrventia , e aíH eC-

íam direitas , e compaíTadas
,
que quem fe

poe em huma porta
,
pode ver a outra de-

fronte. Sobre as quaes duas ruas todalas ou-

tras vam ordenadas, e á porta de cada ca-

fa eílá plantada huma arvore
,
que tem to-

do anno folha , fomente pêra ibmbra ^ e

frefcura , e aíTi poftas em ordem
,
que per

o pé de huma fe podem com a viíla enfiar

o de cada huma das outras. Nas fete por-

tas per que fe a Cidade ferve ha fctc pon-

tes de pedra , e cai , e cada porta tem hu-

ma torre com a entrada requeftada per três

portas
,
que paíTando huma fica defensão na

outra ; e fe alguns barcos querem ir per de-

baixo da ponte , bem o podem fazer
,
que

a cava tem altura pêra fer navegada
,
peró

ha de fer indo elles defemmaíleados. Em ca-

da huma das portas da entrada da Cidade

ha.
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ha hum homem como Capitão da guarda

,

que tem comíigo miniftros , fem leixar en-

trar ienáo homem natural , e conhecido ; e

dos naturaes nenhum pode levar armas , fo-

mente os que são miniílros da guarda del-

ia , como ci são os foldados
,
que per feu

trajo são conhecidos. A gente eftrangeira

,

que alli vem ter das outras Provincias , e

de fora da China
, poufa em hum arrabal-

de ,
que a Cidade tem , e porém, não ha de

haver homem
,
que fe não faiba donde he

,

a que vem ; e fe he vadio , logo he prezo.

Finalmente he o governo , e prudência def-

ta terra tal
,

que as mulheres folteiras vi-

vem fora dos muros
,
por não corromper a

honeílidade dos Cidadãos , e não ha homem
do povo que não tenha oílicio. Donde vem
que não ha pobre que peça efmola , por-

que todos ou com os pés , ou com as

mãos , ou com a vifta , hão de fervir pêra

ganhar de comer , e de cegos haverá den-

tro na Cidade paíTante de quatro mil , e ef-

tes fervem de moer nas atafonas em mós
de braço , aíll trigo , como arroz. As ou-

tras coufas da grandeza defta terra , e do

íèu governo , e coílumes
,
(como diífemos

, )

iè guarda pêra os livros da Geografia , baf-

te o dito pêra entendimento do que Fernão

Peres aqui paíFou , de que queremos dar re-

lação o mais breve que pudermos.

CA-
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CAPITULO VIIL

Dg que Fernão Peres pajjou em quan-

to ejleve na China.

\ O tempo que Fernão Peres começou

jTX a entrar pelas Ilhas adjacentes ao por-

to da Cidade Cantam , e Ilha Tamou , ou
da Eeniaga , fegundo lhe os noíTos chamam

,

(comio diíTemos
, )

pnmeJro que tom.aíTe o
pouío nella

,
per confelho de Pilotos Chijs

que levava , achou huma x\rmada dos mef-

mos Chijs de muitas velas com hum Ca-

pitão
, que per ordenança da Cidade anda-

va em guarda da coila
;
porque os navios

que vinham a feu porto com mercadorias ,

e mantimentos nao foílem roubados dos

coílairos
,

que ás vezes vinham andar na-

quella paragem. Fernão Peres
,
poílo que foi

logo quaíi rodeado defte Capitão , e tenta--

do com alguns tiros de bombarda de ferro

fracos pêra faberem fe era homem de guer-

ra , fe de paz , nao refpondeo com íua ar-

tilheria , ante fe leixou ir todo aquelle dia

embandeirado , mandando tanger fuás trom-

betas , e fazer todolos outros iinaes de paz
,

-pofto que hia apercebido pêra pelejar , fe

os Chijs quizeíTem vir a mais que áquella

tentação. Ao feguinte dia nefta ordenança

,

•levando fempre á ilharga aquelia Armada
o dcs
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dos Chijs 3 foi Fernão Peres ancorar na Ilha

Beniaga em hum porto chamado Tamou

,

onde achou Duarte Coelho
,
que havia hum

mez que cliegára ; o qual (como diííemos)

quando íc deile apartou com o temporal

,

foi invernar ao rio de Sião , e deíla vinda

topou com huma Armada de trinta e cinco

velas de Chijs coflairos , com que pelejou

animofamente , e quaíi entre elles eueve de

todo tomado. Do qual Duarte Coelho , co-

mo Fernão Peres foube que aquella Arma-
da

,
que vinha ladrando trás elle , andava

ídli per ordenança da Cidade Cantam por
caufa dos coflairos , mandou hum recado

íio Capitão delia , fazendo-lhe faber quem
era , e como vinha com huma embaixada
delRey D. Manuel de Portugal feu Senhor
;a EiRey da China , e que por vir acafo

»de paz mais que de guerra , não refpondê-

Ta á tentação delia
,
que lhe os feus navios

fzeram. Ao que eíle Capitão refpondeo

,

'que clle foíTe mui bem vindo , e já per aquel-

3e navio de fua companhia
,
que havia dias

<]ue viera ante elie , tinha fabido como elle

partira de Malaca ; e per os Chijs que a

ella hiam 5 também tinha noticia da verda-

de 5 e cavalleria dos Portuguezes. Que qual-

quer coufa que houveíTe mifter , mandaíle

pedir ao Pio da Viila de Nantó, que viria

eftar diante^ o qual era feu fuperior, por-

que
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que elle não tinha mais jurdição que andar
em guarda das náos

,
que áquelle porto vief-

íem
,

por não receberem algum damno de
coíTairos , e que fe tornava ao mar a eíTe

officio. o Pio y a que eíle Capitão encami-
nhava Fernão Peres , era hum homem que
fervia hum cargo , como entre nós o officio

de Almirante domar, e era nome do offi-

cio , e não da peíToa. O qual
,
por razão

daquella governança de Cantam íèr a mais
requeftada de eílrangeiros , e mais célebre

em o trato do comraercio , reíidia naquella
Villa Nantó , e alli ordenava todalas Ar-
madas pêra guarda da coíla , e tinha cuida-

do de fazer faber á Cidade Cantam que
navios eram alli chegados , e donde vinham ,

e o que traziam , e queriam, e affi de os
mandar prover do neceíTario , de maneira,
que não fe bolia hum barcl fem licença,

e ordenança fua. Fernão Peres como teve
eíle recado do Capitão , e íòube de Duar-
te Coelho que já eílava inílruflo em o re-

gimento daqueile porto , ordenou de enviar
a Nantó hum homem com feu recado ao
Pio ; mas elle como official diligente an-
ticipou em mandar outro perguntar a elle

Fernão Peres quem era , e o que queria. Ao
qual dle deo razão de fi , e que a princi-
pal caufa de fua vinda era trazer hum Em-
baixador

5 que ElRey de Portugal , cujo

Ca-
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Capitão elleera, mandava aElRey da Chi-

na com cartas fobre aíTento de paz , e ami-

zade : que lhe pedia liouveíTe por bem de

lhe dar Pilotos
,
que com* aquellas velas que

trazia o metteíTem dentro na Cidade Can-

tam. Tornado efte menfageiro a Fernão Pe-

res , trouxe por relpcíla do Pio muitas pa-

lavras de contentamento de lua vinda ,
e

oferecimentos do que houveíle miíter j
e

quanto á lua ida a Cantam não podia fer

fem primeiro o mandarem os Governado-

res da Cidade
,

que lhe faria faber de lua

vinda ; e como a refpoíla vieíTe , elle lha

enviaria. Paliados alguns dias, em que Fer-

não Peres efperou eíle recado , mandou fa-

zer lembrança ao Pio ; mas elle fatjsfazia

tudo com defculpas, dizendo que não po-

dia fcizer mais
,
que a notificação que tinha

feito de íua vinda aos Governadores das

Cidades. E íbbre efte negocio houve tantos

recados de parte a parte
,
que enfadado Fer-

não Peres defta dilação , mandou tirar do

porto da Ilha alguns navios pêra fe pôr em

caminho , e com os Pilotos Chijs
,
que trou-

xera de Malaca , metter-fe em Cantam.^ Mas

parece que não queria fua dita que tão le-

vemente íizeíle efte caminho ,
porque não

eram os navios fora do porto
,
quando fal-

tou hum temporal travefsão ,
que muitas

wezes alli acode : com que elle Fernão Pe-

res
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res nao teve outro remédio de fe falvar , fe-

nao cortar niailos , e arrazar caílellos
, que

he toda a fegurança que tem os juncos, que
íè alli acham no tal tempo , como lhe os
Chijs diííeram. Com a qual tormenta aos
da Viíla de Nantó não pezava , porque rou-
bavam muita fazenda dos navios que hiam
ter á coíla , e tinham grande efperança que

,

por os noíTbs ferem novos naquelle'' porto

,

haveriam boa parte da fua ; ou ao menos
que defappareihando os navios , ficariam os
noiTos o inverno alli , dos quaes haveriam
as m.ercadorias a bom preço. E ifto fentio
logo Fernão Peres

, porque nunca pode ha-
ver de Nantó maílo\ verga, ou taboa al-

guma pêra concertar as náos
, que o tem-

po lhe defipparelhou ; e quando vio que
tudo IhQ havia de fahir de cafa, lá andou
mudando os maftos de humas náos a ou-
tras

, e repairando-fe de maneira , té que fe
tornou a reformar. Acabado eíle trabalho

,

que o deteve alguns dias , em que houve
efpaço pêra poder vir recado da Cidade Can-
tam pêra a fua ida

, quando vio que não
vinha

, por lhe parecer que tudo procedia
de algum particular intereffe do Pio , ou
cautelas dos officiaes per que aquelle ne-
gocio paílava , mandou apparelhar dous na-
vios fomente, o de Martim. Guedes em que
fe metteo

, e o de Jorge Mafcarenhas
, e

Tom. III. P.L O der-
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derredor de íi os bateis das outras náos^

todos mui bem apparelhados , aíli de guer-

ra 5 como de paz , e partio-íe pêra o por-

to de Nantó ; leixando por Capitão das ou-

tras velas a Simáo d'Alcáçova , com funda-

mento de mais perto mandar íeus recados
,

e requerimentos ao Pio
,
que o IdxaíTem ir

á Cidade Cantam ; e quando lho impediíTe
,

tomar per íi a licença. Chegado a Nantó

,

mandou logo o Feitor da Armada Joannes

Impole 5 mui bem acompanhado de gente

limpa 5 e trombetas , com hum requerimen-

to ao Pio, pedindo-Jhe licença pêra paíTar

a Cantam , com recado , e Embaixador que

levava; e não o querendo fazer, proteftava

não incorrer em defobediencia das prama-

ticas dos Governadores de Cantam
, por

quanto elle fe hia aqueixar a elles do que

té li era paiTado. O Pio quando vio eíla

determinação de Fernão Peres , depois de

fe defculpar ao Feitor, dizendo não fer o
defpacho defíe negocio nelle , e outras pa-

lavras brandas envoltas com^alg^umas amoef-

taçces , tomou por conclusão que fe deti-

veíTe por aquelle dia ; e quando o recado

não vieíTe té o feguinte a taes horas
, que

então lhe dava licença que fe foíTe em boa
hora. E porque efte recado não veio

,
paP-

fando o termo que lhe o Pio poz, na or-j

dem em que hia , começou Fernão Peres

fa-

1
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fazer feu caminho ; ao qual o Pio
,
quan-

do o vio partir , lhe mandou Pilotos da ter-

ra
,
que o levaram ante a Cidade Cantam,

Ao tempo que Fernão Peres aqui chegou

,

que foi quàíi em fim de Setembro com to-

da a pompa , e feíla que elle pode, não
eram na Cidade os três Governadores

, que
diíTemos haver nella

,
que eram o Tutam

,

Cantam, Chumpim , e eftava hum chama-
do per nomiC de officio Puchancij

, que fer-

via em lugar do Tutam , o qual mandou
logo recado a Fernão Peres

,
que fe efpan-

íava delle naquella fua entrada fazer três

coufas contra a ordenança da Cidade : a

primeira vir fem licença dos Governadores
delia : a fegunda , tirar com artilheria : e

a terceira , arvorar bandeira , ou lança. Ao
que Fernão Peres refpondeo o que tinha

paliado fobre fua entrada com* o Pio de
Nantó 5 e que per fim dos recados

, que
entre elles houve , lhe deo licença , e pêra

iíTo lhe mandara Pilotos
,

que o metteíTem

naquelle porto. E quanto ás outras duas

coufas 5 em todalas partes , onde os Portu-

guezes navegavam , as coftumavam fazer

em final de prazer , e paz , e não lhe eram
impedidas , e o mcfmo faziam os Chijs

,

quando chegavam a Malaca , como elle po-
dia faber. A qual Cidade , fendo delRej de
Portugal ^ cujo Capitão elle era^ não Ih^

O ii pu-
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punham impedimento algum , ante eram tra-

tados mui bem , como vaílallos de hum tão

poderoío Principe como era EIRey da Chi<-

na 5 a quem elle trazia huma embaixada del-

Rey leu Senhor , como já teria íabido per

o Pio de Nantò : que lhe pedia houvellè

por bem dar ordem com^o pudeíTe mandar
o Embaixador , c preiente

,
que trazia a EI-

Rey á Corte , onde elie eftava. O Puchan-

cij ouvindo eílas razoes de Fernão Peres

,

fe deo por fatisfeito , e quanto ao defpacho

do Embaixador , mandou-lhe dizer que os

Governadores da Cidade eram fora , e que

lè efperava por eiles cedo ,
que como vief-

fem 5 feria defpachado
;

que fe entretanto

houveíTe miíler alguma coufa
,
que de mui

boa vontade o proveriam. A ida dos três

Governadores fora da Cidade , fegundo de-

pois pareceo , foi mais artificio pêra Fernão

Peres ver a mageftade , e pompa de fuás

pefíbas quando entraílem nella
,

que algu-

ma outra neceílidade ; e ainda pêra ver os

grãos da precedência de cada lium , e a dif-

ferença que a Cidade fazia no feu recebi-

mento , vieram hum , e hum , tcm.ando dia

próprio pêra iiTo. E porque gaitaríamos mui-

to tempo em contar como o Concam
,
que

tem adminiílração da fazenda
, que era o

prim.eiro na entrada , foi recebido per todo-

los oíEciaes ^
que eílani debaixo de fua jur-

ai-
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dição , e depois a entrada do Chiimpim Ca-
pitão da guerra com íeus miniftros , e ao

terceiro dia como toda a Cidade recebeo o
chamado Tutam

,
que he o mais principal

,

baile faber em fomma que todos três entra-

ram com tanta pompa , como fe cada hum
fora íenhor da Cidade

,
principalmente na

entrada do Tutam. Porque o rio era coa-

lhado de bateis , todos com. bandeiras , e tol-

dos de feda , e a terra cuberta do povo da
Cidade com feftas a feu modo. E em huma
grande praça , onde eílava hum cais de pe-

dra muito bem lavrado , em. que elie defem-
barcou , era coufa formola de ver a diífe-

rença que faziam em cores , em trajo , e em
número os miniílros de cada hum deites

officios da fazenda , da guerra , da juftiça

,

e do eílado : huns
,
que haviam de ir a pé ,

e outros a cavalio , e facas guarnecidas ef-

tranhamentCj-com mais retrancas, e borlas

do que cá ufamos em huma grande feíla.

E neíle m.efmo dia todo o muro eílava em-
bandeirado de bandeiras de feda , e nas tor-

res havia maílos arvorados , de que depen-
diam bandeiras , também de feda

,
que po-

diam fervir por vela de hum navio redon-
do : tanta he a riqueza daquella terra , e tan-

ta a cópia de feda
,
que aíli gaftam elles o

ouro batido em pão , e a feda neílas ban-
deiras ^ como nós gaílamos as tintas de pou-

co
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<:o preço , e o lenço de linho groíTo. Le-

vado o Tutani com efta feíla , e apparato

a fua eafa , Fernão Peres o mandou logo

viíitar de fua boa vinda , como o tinha man-
dado fazer aos outros

,
quando vieram. E

teve nefte tempo , em quanto eiles não vie-

ram
5
grande refguardo

,
que nenhum feu fof-

fe á Cidade , nem confentio que Chijs en-

traíTe em os navios
,
que também elles fob

graves penas não podiam fazer, fenao de-

pois que os navios foíTcm defpachados , e

pagaíTem os direitos á Cidade da mercado-
ria que traziam. PaíTados aquelles dias da
entrada dos Governadores da Cidade , no
qual tempo entre elles , e Fernão Peres hou^

ve vilitaçôes , ajuntáram-fe todos três em a

principal cafa dé feu defpacho , onde qui-

zeram ouvir o que elle Fernão Peres que-

ria
5

pêra lhe refponderem á conclusão do
cafo

5
poílo que já tinham fabido a caufa

de fua ida. No qual dia Fernão Peres man-
dou o Feitor da Armada Joannes Impole

bem acompanhado de gente veílida de fet-

ta , e com trombetas diante
,

por ir com
mais pompa , vendo que os Chijs neflas cou-

fas eram mui fumofos , e que as celebravam

com grande apparato , e que com Qfí'Q eíla^

vam efperando efte recado. Chegado o Fei^

tor ao cais nos bateis que levava , alli foi

recebido de alguns principaes da Cidade

,

Ê le-
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e levado aos Governadores ; diante dos quaes

propoz 5 como ElRey D. Manuel
, que rei-

nava no Ponente da terra chamada Portugal

,

que defcubríra muitas terras , e regiões , té

fuás Armadas virem ter a Malaca
,

parre

tão remota do feu Reyno , fendo fabedor

per hum feu Capitão chamado AíFonfo d'Al-

boquerque ,
que tomou aquella Cidade Ma-

laca aos Mouros , como ao tempo que hou-

vera efta vitoria , achara alli alguns juncos

deChijs, aos quaes elle vingara de algumas

tyrannias
,

que o tyranno daquella Cidade

líie tinha feito
,
por lhe dizer ferem vaíTal-

los de hum Príncipe o mais poderofo de

todo aquelie Oriente ; e que na communi-
cação que teve com elles , vio íèr gente no-

bre
,

politica 5 douta em todo género de
fciencia , e que fe não tratava per o modo
bárbaro das outras nações da índia : por
caufa deíla nova , defejando eíle leu Rey ,.

e Senhor ter conhecimento , e preftança de
amor , e amizade com eíle tamanho Prín-

cipe 5 como era ElRey da China , manda-
ra armar alguns navios a elle Fernão Peres

íèu Capitão pêra trazer hum Embaixador
com cartas , e prefente que alli vinha. O
qual Embaixador , e prefente elle Senhor
Rey, miHndava quefofie entregue aos feus

Governadores de Cantam
,
que

,
(fegundo ti-

nha fabido
j ) per meio delles podia fer en-

ca-
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caminhado á Corte , onde eftava o íeu Rey ,

e elle Fernão Peres fe rornaíTe pêra Mala-
ca ^ e no feguinte anno tornaria lá outro

Capitão pcra trazer o dito Embaixador,
porque já nefte tempo poderia fer deípacha-

do. E por quanto dle Fernão Peres havia

dias que era vindo , e fora detido muito

tempo per o Pio de Nantó , onde com hum
temporal houvera de perder ieus navios , lhe

pedia que o mais breve que pudelTe fer o

defpachaíTem. Ouvido efte recado pelos Go-
vernadores 5 refpondêram a Fernão Peres

muitas palavras de contentamento que ti-

nham de fua vinda , e fabiam que havia de

ter ElRej da China pola boa fama que

iiaquellas partes Iiavia dos Portuguezes , e

do feu Rey. E quanto ao Embaixador,
que logo fe daria aviamento pêra fer aga-

zalhado em terra ; e tanto que elles rece-

beíTem a entrega delle , efereveriam a El-

Rey feu Senhor a caufa de fua vinda pêra

faber o que mandava que niíTo fizeífem
,
por

quanto fem recado feu não podia dalli par-^

tir. E fe elle Capitão entretanto alguma cou-

fa quizeífe da Cidade , ou trazia mercado-

ria pêra fazer commutação com as da ter--

ra, que o podia mui bem fazer, eiílo fe-

ria depois que o Embaixador eíliveífe em
terra. Fernão Peres aííi per eíla rcfpofta

,

como per recados
,

que depois entre elles

Jaou-
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houve , íabido o modo que havia de ter

,

ordenou de pôr em terra o Embaixador com
as peffoas ,

que com elie haviam de ficar

,

e preferi te que levava , o qual havia nom.e

Thomé Pires
,

que Lopo Soares na índia

efcoiheo pêra iíTo. E poílo que náo era ho-

mem de tanta qualidade
,
por fer Boticário ,

e íervir na índia de efcolher as drogas de

botica que haviam de vir pêra efte Key-
no

,
pêra aquelle negocio era o mais hábil

,

apto que podia fer
;
porque além de ter

peíToa 5 e natural difcriçao com letras , fe-

gundo faa faculdade , e largo de condição
,

e aprazível em negocear , era mui curioío

de enquerir , e faber as coiifas , e tinha hum
efpirito vivo pêra tudo. Finalmente no dia

que Fernão Peres o entregou no cais de

Ipedra com grande eftrondo de artilhcria
,

e trombetas , e a gente veílida de fefta , el-

ie com [çtc Portuguezes
,
que ficaram em fua

companhia pêra irem com elle a efta em-
baixada 5 foram levados a feu apofentamen-

to
5
que eram humas cafas das mais nobres

que haviam na Cidade. O qual foi logo vi-

íitado dos principaes da Cidade , e os Re-
gedores lhe ordenaram certa coufa pêra feu

mantimento , fegundo o ufo que a Cidade
tem com os Embaixadores ; mas Fernão Pe-

res o não confentio em quanto alli eí!eve

,

dizendo
, que depois que eilivelTe pofío em

ca-^
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caminho pêra a Corte delRey
,

que então

feguiria o coílume da Cidade. Feita eíla

entrega , mandaram os Governadores pedir

a Fernão Feres que houveíTe por bem fa-

hir em terra pêra ver , e feílejar fua peíToa

,

de que fe elle efcufou , dizendo que íegun-

do leu ufo , tinha dado menagem a ElRey
feu Senlior daquelles navios , dos quaes não

podia íàhir ; m.as que em feu lugar manda-
ria o Feitor daquella Armada com algumas

mercadorias ,
que lhe pedia o mandaíTem

agazalhar em alguma cafa perto de agua

,

por eílar m^ais vizinho aos navios
,

pêra o

maneio delias. Ordenada cila cala , mandou
Fernão Feres o Feitor , e Elcrivao com al-

guns homens da Feitoria , e mercadorias

poucas , e poucas , fazendo feu commercio

com o melhor regimento que podia fer,

dando licença a alguns hom.ens que foíTern

á Cidade pêra elle também defconhecidò

ter modo como a pudeíTe ver , e notar as

coufas delia , como fez. E depois que poz
tudo em ordem corrente , fuccedêx^am duas

couíás
,
que lhe conveio partlr-fe dalli : a

primeira , vir-lhe nova de Simão de Alcá-

çova
,
que fora commettido per alguns jun-

cos de coíTairos ; mas como elle eftava a

recado , não puzeram em o eíFeiío feu de-

fejo ^ e a fegunda , adoecer-lhe gente
,
por

aquelie rio fer enfermo aos noíTos : e em
quan-
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quanto alli eílevc ,
que foi todo o mez de

Outubro , lhe morreriam de febres no\^e ho-

mens 5 o principal dos quaes foi o Feitor

Joannes Impole. AíTi que por eílas coufas

,

elle fe mandou efpedir dos Governadores da

Cidade , dizendo que fe tornava á Ilha Ta^
mou , onde lhe ficaram as náos

,
pêra as ir

repairar do damno que tinham recebido no
temporal paiFado , e aííi o fez ;

porque co-

mo era já acceito na terra , mór provisão

houve de todalas couílís pêra fe repairar,

do que pudera haver eftando na ribeira de

Lisboa ; tanta he a abaílança de tudo na-

quella terra. E elle foi o primeiro homem

,

que por ver eíle bom ufo aos Chijs lançou

lapes ás náos 5 e navios que levou , o que

íe ora coftuma entre nós , e aíH as varandas

íobre o leme fora do corpo da náo. O qual

lapes he hum forro de taboado delgado

,

que fe prega per todo o coitado da náo

,

vindo debaixo té hum pouco acimia das cin-

tas
, já onde o mar não chega ; e entre eíle

taboado novo , e o debaixo fe mette hum be*

tume feito de cal , e azeite de peixe
,
pica-

do alli do maceme velho da náo , com que

a taboa de cima fe gruda com a outra de-

baixo. E depois em lugar de breu , fomen-

te com a cal , e azeite vai o novo taboado

cuberto per cima , a qual compofiçao he tão

proveitofa ao taboado
, que o bufano não

ea-
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entra nelle , e faz-fe efte betume com agua

em pouco tempo quaíi pedra. E de fer cou-

fa que faz durar hum junco muito tempo

,

e o tem eftanque de agua , entre os Chijs

fe acham juncos
,
que tem quatro , e cinco

lapes , com que o coitado delies parecem

hum muro : peró ficam com efta fortaleza

muito pezados na vela. Fernão Peres
,
por-

que levava regimento d'ElRe7 D. Manuel

,

que íedeiiveíie nePcas partes da China ornais

íempo que pudeiTe
,
por fe melhor informar

das coufas delia , e em quanto eftevc na-

quella Ilha da Beniaga , e vieram alli ter

alguns juncos dos povos , a que chamam
Lequios , de que já em Ivíalaca havia grão

noticia que habitavam em humas Ilhas ad-

jacentes naquella coita da China , e elle vio

que a rnais mercadoria que traziam era gran-

de cópia de ouro , e outra de muito pre-

ço , e pareceo-lhe m.ais defpoíta gente
,
que

os Chijs, e melhor tratados de fua peíToa

,

dcfejando ter informação da terra delies per

olho dos próprios Portuguezes ; ordenou de

mandar a iífo Jorge Mafcarenhas em o feu

navio 5
pêra que houve licença dos Gover-

nadores de Cantam. O qual Jorge Mafca-

renhas partio dalli em companhia de alguns

juncos
5
que hiam pêra a Provi ncia Fo-

quiem ,
que he além de Cantam pela coita

em diante contra o Oriente , á qual Provin-

da
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cia os noílbs
,
por razão de huma Cidade

,

que alli cM maririma chamada Chincheo

,

onde alguns depois foram fazer commer-
cio

5
geralmente lhe chamam o nome da

Cidade. E porque Jorge Maícarenhas foi

hum pouco tarde
,

pêra atraveílar daili ás

Ilhas dos Lequios
,
que ferao contra o Orien-

te obra de cento e tantas léguas , a primei-

ra das quaes eílá em vinte e iinco gráos e

meio do Norte , e dahi vam correndo hu-

ma corda delias per o muro chamado Lef-

nordeíle , e des-hi caminho do Norte : ha-

vendo confelho com os Pilotos Chijs
,
que

levava , nao partio dalli , e leixou-fe eíbr

flizendo feu commercio com dobrado pro-

veito do que fe fez em Cantam. Porque

como aquella parte nao he tão frequentada

dos mercadores •, valem as coufas da pró-

pria terra pouco , e as de fora muito. E
jieíle mefnío tempo efpedio Fernão Peres a

Duarte Coelho
,
por efiar já de todo pref-

tes
5

pêra levar nova a Malaca como fora

recebido o Embaixador que levara , e tinha

ailentado paz com os Governadores de Can-
tam , e como noíTas coufas eram mui bem
recebidas naquellas partes. O qual Duarte

Coelho
5
(fegundo atrás íica

^ ) chegou a Ma-
laca no fim de Março do anno de dezoito

;

e efta boa nova que trouxe , caufou armar
o Capitão p e Officiaes hum junco pêra ir

á Chi-
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á China , e aíli pêra dar nova a Fernão Pe-*

res dos trabalhos , em que aquella Cidade
eílava por caufa da guerra que lhe EIRey
de Bintam fazia , como pêra vir carregado

de munições ^ e mercadoria. Fernão Peres

fabendo per Jorge Alvares Capitão defte

junco o eílado de Malaca
,

por ler couía

tão importante , m^andou logo per terra cha-

mar Jorge Mafcarenhas á Cidade Chinchco ,

onde Ibube que eftava , e não partira pola

razão do tempo , o qual teve logo eíle re-

cado per poíla que naquellas partes também
ufam. Somente os correios em lugar de cor-

neta , como ufam os noíTos , trazem o pei-

toral do cavallo cheio de muitos cafcavéis

,

aíli pêra íèrem conhecidos , como pêra com
o rugido darem efpirito ao cavallo em feu

curfo , como coílumam os Caftelhanos da

Viíla de Xarez
,
pêra correr melhor a car-

reira. Chegado Jorge Mafcarenhas aonde

Fernão Peres eftava , não teve elle mais que

fazer que mandar-fe efpedir dos Governa-

dores de Cantam , dos ^juaes tinha nova
como lhe era vindo recado dofeuRey, que

podia mandar o Embaixador Thomé Pires

a elle. E ante de fua partida , em Cantam ^

e na VilIa de Nantó , como naquelle porto

de Tamou em que elle eftava , mandou Fer-

não Peres lançar pregoes que fe queria par-

tir
^ que fe houvefle peftba que de algum

Por-
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Portugucz íivcíTe recebido algiiin damno,
ou lhe deveíTe coiifa alguma , vieíTe a elle

pêra lhe mandar fatisfazer tudo ; a qual cou-

la foi mui louvada dos naturaes , e nunca

entre elles viíla , e houveram íermos homens
de muita verdade , e juíliça. Partido Fernão

Peres com toda fua frota no fim de Setem-

bro do anno de dezoito , e fendo tanto avan-

te como a Ilha Aynam , onde fe pefca al-

jcfre
5
que he junto de huma ponta da ter-

ra da China
,
quando querem entrar na en-

feada Cauchinchina , com tempo fe perdeo

delle o navio Santo André , Capitão Pêro

Soares com certos Portuguezes. E depois

quando Simão d'Andrade irmão àdh Fer-

não Peres foi á China
, ( como fe adiante

verá
5
) os Chijs lhe entregaram eíle Pêro

Soares , e os Portuguezes que foram ter á

cofta perdidos. Fernão Peres feguindo fua

viagem
,
quando entrou no eílreito de Cin-

gapura
,

que he na coíla de Malaca
,
per

onde entram os que vem daquellas partes

,

achou Diogo Pacheco com huma Armada

,

que D. Aleixo de Menezes mandara em
guarda delle Fernão Peres , efperando que
por razão da monção do tempo podia fer

alli aquelle mez , e receber alguma aíFronta

das Armadas d'ElRey de Bintam. Em com-
panhia do qual elle entrou em Malaca mui
prpfpero em honra , e fazenda , coufas que

pou-
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poucas vezes juntamente fe confeguem
,
por*

que ha poucos Jiomeiís que per feus traba-

liios as merecem pelo modo que Fernão
Peres naqueilas partes as ganhava.

CAPITULO IX.

De algumas coufas que pajjaram em Ma-
laca 5 em qua-nto D. Aleixo de Me-

nezes efieije nella.

Achegada de Fernão Peres a Malaca
foi mui feftejada de todos , não fomen-

te por as coufas que ieixava feito na Chi-

na cm lavor noíio
,
por ler terra mm pro-

veitofa pêra os que eílavam naquella Cida-

de Malaca , e retorno que vinha a muitos

dos que Fernão Peres alli leixára
,
por man-

darem fuás m.ercadorias em os feus navios

,

mas ainda porque vinha elle mui provido

de munições de toda a forte pêra as necef-

íidades que aquella Cidade tinha , de que
fe elle aprovéra pelo recado que W.q Jorge
Alvares levou do eílado em que elia ficava.

E daquella viagem não fomente á Feitoria

de Malaca , mas ainda a todolos que Jevá-

ram feus empregos naquella Armada , fize-

ram mui groíla fazenda , aííi no que fe ga-

nhou na China , como no retorno em Ma-,
laca. AiTonfo Lopes d^Acofca com todolos

OíBciaes da fortaleza, eaíli Duarte de Mello
Ca-



Década III. Liv. 11. Cap. IX. 225*

Capitão do mar , e os outros que haviam
de íicar por moradores em Malaca , ante

da vinda delle Fernão Peres , tinham pedi-

do muito a D. Aleixo que houveíTe por
bem de irem dar huma viíla á força

, que
o Capitão Ciribiche tinha feito á entrada

do rio Muar , donde lhe corria pcra lho

desfazerem aquelle covil , e ifto ante que
D. Aleixo fe partiíTe pêra a índia. O qual

requerimento lhe D. Aleixo nao ccncedeo

,

porque depois que elle chegou áquella Ci-
iade 5 ceíTára o Capitão Ciribiche de vir

iar os rebates
,

que ante dava á Cidade
:om fuás lancharas , fomente com dlc Dom
\leixo mandar pôr na boca do rio Muar
luma gale , e alguns calaluzes de remo , e

ílo bailava pêra ter aquelle Mouro cerca-

lo y fem lhe poder vir mantimento de fò-

a , com. que lhe pereceffe a gente á fome.
^orém porque Fernão Peres era vindo da
Ilhina 5 e além da gente que trouxera , ti-

lha provida a Cidade com muitas muni-
:6es , e AíFonfo Lopes fe aqueixava a ellc

3. Aleixo que fe queria partir pêra a índia

,

: em fua companhia Fernão Peres , com os
[uaes havia de ir muita gente, eelie ficava

om a guerra á porta
,

quaíi querendo en-
arregar fobre elle D. Aleixo qualquer cou-
á que por eíla caufa fuccedeííe : chamou
). Aleixo a confelho todolos Capitães , e
Tom. III. P. /, P no-



'nd ÁSIA DE João de Baruos

notáveis peíToas ; e poílo que rodes não
eram deíle veto de Alfoníb Lopes , toda-

via por nao ter cauía de fe mais queixar,

nem ter que tem.er daqueila parte rao vizi-

nha , ordenou D. Aleixo que o niefmo Af-
fonfo Lopes foíTe per peílba com a gente

neceííaria. E poílo que clle íe eícuíava por
t:auia da menagem que tinha dado da for-

taleza 5 D. Aleixo que lha tomara a houve

por levantada naquelle cafo , e ç\\^ D. Alei-

xo nao foi a iíTo
,
por trazer por regimento

de Lopo Soares que por nenhum calo fa-

hiíTe de Malaca ,
pois o nao enviava a mais

que a prover das defordens delia , de que

atrás efcrevem.cs. Nem menos foi Fernão

Peres
,

porque não havia de ir debaixo da

capitania de A^fíonío Lopes
,

pois nao hia

omefmo D. Aleixo. Finalmente foram com
Aflbnfo Lopes d^Acofta , D. Triílao de Me-
nezes 5 D. Rodrigo da Silva , D. Manuel
feu irmiílo , Álvaro de Soufa , Francifco Pe-

reira , Duarte Furtado
, Jorge Mafcarenhas,

Jorge Botelho , Duarte de Mello Capitão

mór do mar , Diogo Pacheco , Manuel Fal-

cão 5 Pêro de Faria , António Lobo Fal-

cão , e outros
,
que hiam por Capitães de

calaluzes , e lancharas , e Jorge Mafcare^

nhãs que viera da China em o feu navio

,

que era forte , e maior que as outras velas

,

pcra com eiie poderem abalroar com a tran-

quei-
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queira da força
, que eítava na borda da

agua 5 e com elle feriam té trezentos homens
Portuguezes, além de alguns principaes Ma-
laios com. gente da terra. Cliegada efta fro-
ta ao rio Muar , foi a tempo que a maré
com.eçava defcabeçar , e defcubria huma
groíTa eílacada , com que os Mouros tinham
arravelTado o rio hum bom efpaço da for-
taleza ; e porém nao tâo perto

, que com a
noíTa artiiheria ella pudeííe receber damno.
Affonfo Lopes quando vio que nao podia
paífar a eílacada em a galé , em que hia,
lem menos o navio de Jorge Mafcarenhas

,

5ue era o maior , em. o qual levavam mui-
a artiiheria , furgio áquem da eílacada com
oda a frota. Álvaro de Soufa filho de Ni-
:oiáo de Souía ^ e cunhado delle Aífonfo
-.opes dV\coíla , como era mancebo de té

lezoito annos , de animo génerolo , que de-
ejava ganhar honra naquelle feito , em hum
:alaluz

, em que levava íete Portuguezes

,

)aírou além da eílacada , e foi-íé pôr dian-
e da fortaleza. Aífonfo Lopes feu cunha-
io quando o vio aíli defmandado , e met-
ido em tanto perigo

, porque da fortaleza
iravam com efpingardas , mandou depreíTa
Jorge Botelho que em hum caialuz , em
ue hia

^ o foíTe recolher ; mas por muita di-
gencia que Jorge Botelho niífopoz, quan-
o o recolheo ^ eílava ferido dos tiros de

P ii den-
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dentro , de que logo morreo cm Malaca»

Jorge Botelho por lhe parecer que eítava

inais preíles pcra quando ao outro dia pe-

la manha houveíTem de dar na fortaleza ,

leixou-fe ficar dentro da eílacada , ao qual

outros houveram inveja
, por íer lugar de

honra , e foram-fe para elle três , ou quatro

Capitães de calaluzes. E eftando elle , e os

outros contentes , cuidando terem bom pof-

to
,
pêra quando vieíTe a maré da manhã

,

em que haviam de comm.etter a fortaleza

,

foram de noite todos chamados , e aíli os

mais principaes Capitães , e Fidalgos á ga-

lé de AfFoníb Lopes d'Acofta a confelho

febre aquelle feito. O qual no parecer de

alguns fe houve portão duudofo
,
pormiui-

tas razoes que deram , quão fácil parecia a

outros de contraria opinião , entre os quaes

era D. Triílão de Menezes , a quem o ca-

fo parecia mais leve
,
que a Jorge Mafca-

renhas , e AfFcnfo Lopes
,

que o haviam
por mui duvidofo. E não era muito pare-

cer efte commettimento fácil a D. Triftao

;

porque como o anno de quinhentos e oito

,

quando D. João de Menezes feu tio irmão

de feu pai fahio na praia de Arzilla lan-

çar ElRey de Féz fora da Villa que tinha

tomada , ellc D. Triílão foi o primeiro ho-

mem que poz os pés em terra , e o peito

na boca das bombardas do§ Mouros , tinha
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pêra íl que menos feria commetter aquella

tranqueira de Muar. Porque a diíFerença

que havia da praia de Arzila á tranqueira

de Muar , he a que pode haver de hum
leão a hum gato

,
pofto que tem a mefma

figura , e natureza. Cá Cegando affirmam ho-

mens
,
que fe acharam em honrados feitos

,

dous viram que tinham a morte ante os

olhos 5 de quem os commetteo : efte do foc-

corro de Arzila , fahindo em pequenos ba-

teis em hum. recife de pedras , onde que-

brava o mar da cofta brava ; e pondo os

pés em terra
,
punham o roílo na boca das

bombardas , e outro fcccorro que cm ou-

tra tal coíla 5 e recife fez D. Henrique de

Menezes , fendo Governador da índia
,
quan-

do foccorreo a fortaleza de Calecut , eftan-

do nella por Capitão D. João de Lima
,

como a hiftoria contará em feu tempo. Aíli

que desfeita efta ida de Muar em perfias
^

tornáram-fe pêra Malaca com menos honra

da que leváramx , com a qual coufa D. Alei-

xo náo tinha paciência , lembrando-lhe quão
pezadamente concedera aquella Jornada , o
cafo da qual elle havia por maior dcfaíbe

,

que fer commettida a fortaleza , e virem os

homens bem fangrados fem vitoria alguma.

Mas parece que não quer Deos que neftes

cafos da vitoria contra os imigos , os ho-

mens vam mui confiados em fuás próprias

for-



230 ÁSIA DE João de Babros

forças , fomente na efperança de fua ajuda.

Donde vem vermos cafos commettidos per

tantas , e taes peíToas
,
que no juizo dos ho-

mens parece não haver coufa que lhes poífa

reíiítir , e tudo fuccede ao contrario , e ou-

tros em que tudo fica na mifericordia de

Deos 5 e fuccedem profperamente , como
aconteceo neíla tornada a repetir dahi a pou-

cos dias. D. Aleixo paíTado eíle cafo
,
que

elle havia por próprio feu , determinou de

mandar a D. Triílao de Menezes ás Ilhas

de Maluco , como lhe Lopo Soares man-
dara ; e fuccedeo ainda pêra o elle fazer

melhor, chegarem juncos dajauha. Em os

quaes vinham cartas de Maluco pêra o Go-
vernador da índia

, ^ Capitão de Malaca

,

as quaes cartas mandava ElRey Boleife de

Tarnáte , hum das Ilhas de Maluco , e Fran-

cifco Serrão
,
que era hum dos Capitães que

AíFonfo d'Alboquerque lá mandara
,
(como

atrás eícre vemos.) S neilas mui eftreitamen-

te pedia efte Rey ao Governador , e Capi-

tão de Malaca
,
que mandaíTe lá navios , e

gente pêra fazerem huma fortaleza , obri-

gando- fe ElRey a toda a defpeza que fe

nifto fízeíTe
,
por defejar muito ter amizade,

e commercio com ElRey de Portugal , e

feus vaífallos , efcrevendo também Francif-

CO Serrão muitas coufas daquellas Ilhas , e

quão proveitofa coufa feria haver nellas hu-

ma
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nia fortaleza noíTa , dando pêra iíTo muitas

razoes. Finalmente D. Triílao fe panio pê-

ra aquelle negocio em hum navio , em que
levou cincoenta homens , e dous juncos de
mercadores de Malaca , a viagem do qual

eícrevemos em feu lugar. ElPvcy de Bintao

per alguns Mouros
,
que da fua mao tinha

em Malaca , foube que nao commetterem
os noíTos fua fortaleza na ida que fizeram

,

fora mais por paixões , . e diferenças que
houve entre os Capitães da frota

,
que por

outro cafo ; e que D. Aleixo de Menezes
que alii eílava , era fobrinho do Governa-
dor da índia , e trazia os feus poderes , e

eílava tao indignado contra os Capitães

por não commetterem a fortaleza com as

paixões que tiveram entre íi
,
que lhe pare-

cia ante de poucos dias eile em pefíoa com
quanto poder havia na Cidade , haviam de
ir outra vez fobre fua fortaleza. ElRey tan-

to que foi difto fabedor , como era fagaz

,

e mui prudente em feus negócios , coníide-

rando a maneira que teria pêra abrandar eí-

ta fúria de D. Aleixo , determinou de lhe

mandar commetter algum modo de paz.

I

Porque fabia que partido elle pêra a índia

,

pêra onde eílava de caminho , fegundo lhe

•diziam, em cuja com.panhia havia de ir Fer-
não Peres , e muita da gente que viera da
China , com a que íicaíle em Malaca , de-

pois
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pois da fua partida , elle fe haveria bem.
Com o quai fundamento mandou alguns re-

cados a D. AJeixo
, pedindo-ihe que man-

daíTe alguma peíToa a elle pêra praticar fe-

bre eíle negocio. E como lhe foi aceitado

per recados que foram , e vieram , houve
D. Aleixo 5 e AíFonfo Lopes d'Acoita quaíi

por acabado tudo , e que fomente fe deti-

nha por elícs não concederem algumas cou-

làs
5
que ElRey delles queria em modo de

fegu rança
,
pêra que elle pedia vontade do

próprio Governador da índia , moftrando

defconfiar fem vontade delle aquelle nego-

cio ficar feguro , tudo iíto a fim de o dila-

tar té fe chegar a partida de D. Aleixo. O
qual partido na mionção , trazendo comfigo

Fernão Peres com alguns que com elle vie-

ram da China , ficou o negocio quafi em
modo de trégua , té elle mandar confirma-

ção do concerto da paz ,
que elle ElRey

de Bintão queria , tendo eíle no peito guar-

dada a traição que poz em obra ante de pou-

co tempo , como fe verá. E porque quan-

do D, Aleixo chegou á índia , Lopo Soares

em chegando de f^^zer a fortaleza de Cei-

]ão 5 a entregara a Diogo Lopes de Sequei-

ra 5 o qual governava já ; he necefifario que

refte terceiro Livro
,
que ora queremos co-

meçar, entremos com o novo Governador,

efcrevendo as coufas de íeu tempo.



DÉCADA TERCEIRA.
r LIVRO III.

Dos Feitos
5
qne OS Portiigiiezes fizeram

nodeícubrimento, econquifta das ter-

ras , e mares do Oriente : em que íb

contém parte das coufas, que fe

nelle fizeram em quanto Diogo

Lopes de Sequeira gover-

nou aquellas partes.

CAPITULO I.

Como ElRey Z). Manuel o amw de quinhen-

tos e dezoito mandou por Capitão ge^

ral y e Governador da índia a
Diogo Lopes de Sequeira,

Orque Lopo Soares neíle anno de

quinhentos e dezoito acabava os três

annos
,
que ElRey D. Manuel per or-

denança quiz que os Governadores das par-

tes da índia rcíidiíTem neJla , e aíli todolos

Capitães 5 e Officiaes das fortalezas que nel-

la tinha , mandou fazer huma groíía Arma-
da pêra ir Diogo Lopes de Sequeira Al-

motacel mor do Príncipe D. João íeu filho,

e Alcaide mor da Viila Alandroal , íillio de

Lopo Vaz de Sequeira , que tivera a meC-

ma
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rna Alcaidaria. Ao qual Diogo Lopes EI-

Rey houve por bem darefta governação da
índia pola experiência que tinha de fua

peííoa , não fomente em a viagem que fez

a Malaca
,

quando a defcubrio
,
(fegundo

efcrevemos
,
) mas ainda em outras Arma-

das fobre mar , e principalmente na Viila

de Arzilia em Africa , onde efteve por Ca-
pitão. E porque com Lopo Soares acaba-

vam também muitos Capitães , e Officiaes

os três annos que haviam de íervir , e por

eíla caufa convinha irem outros que os ílic-

cedeílem , e gente de armas pêra defensão

das fortalezas
,

pola muita que era faleci-

da \ mandou ElPvey aperceber nove velas

pêra mil e quinhentos homens , de que ci-

tes eram os Capitães : D. João de Lima,
que hia pêra fervir ElRey de Capitão de

Calecut , Ruy de Mello fJho de Fernão de

Mello pêra Capitão de Goa , D. Aires da

Gam.a pêra Capitão de Cananor , Garcia de

Sá filho de João Pvodrigues de Sá , Lopo
•Cabreira pêra Alcaide mor de ívíalaca

, João
Lopes Alvino pêra andar na cofta de Me-
Jinde pêra Sofala , Pedro Paulo filho de

Bartholomeu Forlentim
, João Gomes Chei-

ra-dinheiro pcra as Ilhas de Maldiva. Aper-

cebida eíla frota
,

partio Diogo Lopes de

Lisboa a vinte e fete do mez de Março
deíle anno de dezoito , e com bons tempos

que
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que teve , chegou a Moçambique. E ante

que chegaíle aqui na paragem do Cabo de

Boa Efperança , hum peixe deo huma en-

contrada em a náo de D. João de Lima
,

que cuidaram alguns no eílremecer que elia

fez, que dera em algum penedo; e acudin-

do logo á bomba
,
parecendo que podia a

náo fazer agua , viram que nao fazia mais

que a ordinária. Porém depois em Cochij
,

dando pendor á náo , acharam mettido no
cofiado delia hum focinho de hum peixe

,

que feria de comprimento de dous palmos

e meio , agudo na ponta , e preto , e duro

á maneira de corno das alim.arias , a que

os Gregos chamam Rhynocero , e nos Gan-
da 5 como lhe os índios chamam. Somente
tinha efte huma diíFerença

,
que a crefpidão

d^. íiiperficie delle era á maneira de groíTa

de ferro 5 e tao dura que o limava , como
faz huma lima de dura tempera. E parece,

que quando deo eíle encontro no coílado
,

entrou grande parte per hum liame , e ao

efpedir . barafuítando com o corpo , fez ef-

tremecer a náo , e efnocou per junto das

cachagens , o qual foi trazido por moftra

a eíle Reyno , dizendo fer de hum peixe
,

€ outro? de outro. Depois paíTados alguns

annos confirmei fer do peixe agulha , como
alguns diziam

;
porque indo eu pêra o caf-

íeilo de S.Jorge da Mina, que he na coí^

ta
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ta de Guiné , levando o Piloto per popa do
navio huma linha com feu anzol pêra to-

mar os peixes , a que os mareantes cham.am

Albecóras
,

que são do tamanho , e feição

do Atum , veio cahir no anzol hum deíles

peixes Agulha , o qual anzol ficou mettido

entre as duas farpas das cachagens , com
que teve o peixe, té que ao eíircmecer do
navio acudiram todos j e fufpendcndo o
focinho fora da agua , ou (por melhor di-

zer) o bico , tanto andaram marinheiros

com fifgas , e arpoes
,
que o prenderam per

muitas partes , e lhe lançaram no governo

do rabo huma laçada. Finalmente eram ao

arribar mais de vinte homens , e repartido

depois per todos , tinha mais polpa do que

hum touro tem de carne ; e o feu focinho
,

poílo que limaííe o ferro , e folie da feição

do da náo de D. João de Lima , era mais

pequeno com o que o outro peixe era

maior ; e porque ambos eíles dous focinhos ,

ou bicos de peixe tivemos na mão , e o que

fe tomou neíte navio aíErmáram os marean-

tes fer peixe Agulha , nos parece que tam-

bém era o outro. Diogo Lopes partido de

Moçambique , cheg;ou a Goa a oito de Se-

tembro 5 onde fe deteve poucos dias , por

achar nova que. Lopo Soares eílava de ca-

minho pêra ir a Ceilão
,
parecendo-lhe que

o podia tomar ante que fe partiíTe pêra lá.

E fen-
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E fendo tanto avante corno Pondarane , foi

dar com elle António de Saldanha
,
que (co-

mo atrás íica ) vinha de Ormuz , onde in-

vernára ; e pofto que o topou de noite , el-

la foi bem alumiada com o fuzilar da ar-

tilheria , com que fe ambas eílas Armadas
falvaram. Acabado cfte prazer , foi Ioga

António de Saldanha em hum batel vifitar

Diogo Lopes , e ficou lá com elle toda

aquella noite , dando-lhe conta das coufas

do eílado da índia
,

que fez apreíTar mais

a elle Diogo Lopes , nao fe querendo de-

ter pelas fortalezas perque pafiou , fomente

leixava os Capitães que levava pêra refidi-

rem nellas ; porque fua tenção era (coma
difiemos ) tomar Lopo Soares primeiro que
partiíTe de Cochij pêra ir a Ceilão , e im-

pedir-lhe aquella ida
, por nao fer coufa

tão importante naquelle tempo a fortaleza

que hia fazer , como outras coufas
,
que le^-

vava d'ElRey mais encomm.endadas
,

pêra

as quaes lhe convinha agente, e náos
,
que

Lopo Soares levava pêra aquelle feito. Mas
os tempos foram taes

,
que em Baticalá a

detiveram nove dias , donde mandou reca-

do a Lopo Soares fomente polo entreter;

e chegou efte feu recado a Cochij huma
tarde da manhã

,
que elle Lopo Soares era

partido. E pofto que eíle recado per man-
jado de Diogo Lopes não paílbu mais adi-^
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ante , ao caminho foi av^ifo a Lopo Soares

da vinda deile Diogo Lopes , o qual elle

diíTimulou , e foi avante com íeu intento

,

que acabou ( como eícrevemos.) Chegado
Diogo Lopes a Cochij , onde foi recebido

com muita feíla , teve elíe tanta temperan-

ça , e reverencia á peíToa de Lopo Soares ,

que não quiz poufar na fortaleza
,

que he

o apofcntamento dos Governadores , e aga-

zalhou-fe em hiumas cafas de Lourenço Mo-
reno , em quanto Lopo Soares náo veio de

Ceilão , nem ufou de feu officio té delle re-

ceber a entrega , fegundo a ElPvey manda-
va em fuás Provisões com as folemnidades

coííumadas
, porque tinlia Lopo Soares hu-

ma Provisão que governafíc té fe de todo

embarcar. Depois da vinda do qual
,

que

foi a vinte de Setembro , teve ainda Dio-

go Lopes muito primor nos cumprimentos

de honra com elle , o que té hoje nao te-

mos viilo 5 ante grandes defgoílos , e taes

,

que podiam bem macular a honra , nao dos

que fe embarcaram
,

(porque os mais def-

tes muita ganharam na paciência do que lhe

foi feito
, ) mas daquelles

,
per cujas culpas

fe partiram bem defcontentes ; matéria cer-

to não de barões
,
que entram em tão gran-

de coufa , como he o governo da índia. A
qual neíles aiflos fempre lhe vimos aos feus

novos Governadores moílrar bom roíto , e

o con-
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o contrario aos que fe partem dclla ; e o
que peior he

,
que quem iiella mais íuor,

c fangue verteo pola ièrvir, menos galar-

dão tem de feus frutos : quaíi como que

quer íer tida por crua madraíta de huns

,

e a tempo liíbngeira madre de outros , cer-

to duro caftigo de Deos , cuja cauía hc eC-

condida a muitos , e a poucos defcuberta.

Lopo Soares entregue a índia a Diogo Lo-
pes

,
partio-fe de Cochij , e veio per Cana-

nor , onde tomou gengivre , e daJii pêra

eíle Reyno a vinte de Janeiro, anno de de-

zenove , com nove náos carregadas , com
que chegou a elle. Parece que toda a for-

tuna delle Lopo Soares efíava em ir , e vir

cem fua frota , e boa carga de efpeciaria ,

porque defta vez nao lhe íuccedêram as cou-

ias da governança da Lídia tão profpera-

inente , ao menos na ida do mar Roxo,
como a primeira vez o anno de quinhen-

tos e quatro no feito de Panãne. Diogo Lo-
pes ncando em feu governo , em quanto aí-

li efieve em Cochij , eípedio alguns Capi-

tães per diverfas partes por a necelUdadc

que diffo havia : D. Affonfo de Menezes
com três navios pcra eftar fobrc a barra de
Baticalá , fem leixar entrar , ou fahir vela

alguma , té elk Diogo Lopes alli fer , e to-

mar vingança do Governador da Cidade,
por eílar alevantado contra nós ^ e não que-

rer
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rer pagar as páreas que devia. E aíli efpe-

dio a Joáo Gomes Cheira-dinheiro pêra ir

fazer huma fortaleza nas Ilhas de Maldiva

,

onde ElRey D., Manuel mandava que el-

le ficaíTe por Capitão. No qual tempo tam-

bém efpedio Chriftovão de Soufa com hu-

ina Armada de três velas , dlc em huma
galé 5 e em duas caravelas Ruy Gomes
d'Azevedo d'Eivas , e Lourenço Godinlio.

Ao qual íè havia de ajuntar João Gonçal-

ves de Caííello-branco , que com três furtas

eftava fobre a barra de Dabul por manda-
do de Lopo Soares

,
polo que alli paíTára

D. João de Monroy por caufa de Álvaro
de Madureira

,
que andava lançado com os

Mouros
3
(como atrás eícrevem.os

,
) e de

caminho havia elle Chriftovão de Scuía le-

var de Goa dous catures
,
que lhe havia de

dar Ruy de Ivlello Capitão delia , como
dco , com que elle Chriftovão de Soufa fez

corpo de cinco velas , em que levava té

cento e feíTenta homens. Diogo Lopes , def-

pachados eftes Capitães , e providas as cou-

las de Cochij
,
partio-fe pêra Goa , e de ca-

minho veio provendo as fortalezas de Ca-
lecut , e Cananor, e aííi no levantamento

de Baticalá , onde tinha mandado D. Af-

fonfo de Menezes , tornando o Governa-

dor á noíTa obediência com pagar as páreas

que devia, e outras fatisfaçõcs que Diogo
Lo-
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Lopes qiiiz delle por caufa da rebelião paf-

íada. Chegado Diogo Lopes a Goa , co-

meçou logo a entender cm mandar outros

Capitães a di verias partes : o primeiro foi

António de Saldanha com huma frota de

mais quatro velas além das que trazia com-
ligo pêra andar na cofta de Arábia , e dahi

vir invernar a Ormuz , e de caminho paf-

far pela coíla de Dio , onde fe havia de de-

ter, efperando as nãos de Meca pelo mo-
do que fez

,
quando Lopo Soares o enviou.

E aíli mandou Simão d'Andrade pêra a Chi-
na com certos navios, ao qual ElRey Dom
Manuel provco de cá per feu Alvará da
capitania mor daquella viagem , depois que
vieíTe leu irmão Fernão Peres d'Andrade.

O qual a eíle tempo era já chegado á ín-

dia em companhia de D. Aleixo de Mene-
zes

,
que (como atrás fica ) partiram de Ma-

laca , nas coRas dos quaes veio nova como
os commettimentos de paz

, que ElRey de"

Bintam movera , tudo fora íim.ulaçóes té fe

D. Aleixo partir , e que viera fobre Ma-
laca com grande poder , a qual mettêra em
grande trabalho , e que ficava em^ muito
maior , aíTi por eftar desfalecida de manti-

mentos , como de gente , e eíFa pouca que
Iiavia era toda enferma

;
por caufa da qual

nova , e aíli por aproveitar António Cor-
rca , com que tinha razão de parentefco

,

Tom, IIL P.L CL el-
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elle ihe deo huma náo , e hum navio
,
que

foíTe a Malaca com algumas provisões que

de lá pediam , onde o Capitão Affonfo Lo-
pes d'Acoita lhe daria mais dous juncos

,

com. que foíTe a Pegu aíTentar paz , e trato

com o Rcy delle ; e carregados os juncos

,

e navios de mantimentos
,

por alli haver

grande cópia delles , os enviaíTe a Malaca
pêra provisão delia , e elle carregaíTe a náo

de outras mercadorias
,

que tem valia em
Ormuz , e as levaíle lá. Mas Dcos ordenou

efta ília ida de outra maneira mais em fa-

vor das coufas de Malaca
,

pêra entendi-

mento das quaes convém dizer primeiro

o que ie nelia paílbu depois da vinda de

D. Aleixo.

CAPITULO IL

Do que fe pajjou em Malaca depois que

Z), Aleixo de Menezes fe partio , ajjl no

cerco que lhe ElRey de Bintam poz , cordo

na vitoria que os nofjos houveram na ida

do rio Muar , tomãíido-lhe a fortaleza que

alli tinha feita na entrada do rio,

A O tempo que D. Aleixo de Menezes
J^\ partio de Malaca 5 ficava a Cidade no
eílado que diíTemos , e peró que com efpe-

rança de paz , fegundo ElPvcy de Bintam

fuíuilava , com as cautelas que niíTo moftra-

va
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va ter : leixou-a D. Aleixo aill fortalecida

,

que pode foíFrer o impero da vinda d'El-

Rey
5

que dahi a poucos dias per terra , e

mar a veio commetter. Per terra com mais

de mil e quinhentos homens com muitos

Elefantes armados j e per mar com feíTen-

ra lancharas, ecalaluzes, navios mui guer-

reiros , e leves no remo. Chegado huma
manha ílibitamente com eíla frota, e exer-

cito
,

poz os noíTos em grande coufusao ,

e trabalho
j
porque na fortaleza não have-

ria mais que té duzentos homens , muita

parte delles doentes de febres , e outras en-

fermidades
3
que fe geram da corrupção dos

peftiferos ares que a terra tem por razão

de íèu fitio. Porém como a honra , e a vi-

da nos taes conflitos ambas fe anim^am pê-

ra fe defender, foi eíla vinda d'ElRe7 de
Bintam quali hum aziar pêra efquecerem to-

dalas febres de maneira
,
que a muitos não

lhes vieram mais , e todos cobraram forca

pêra fe levantar, c veílirem as armas. Af-

fonfo Lopes ,"ante defta vinda d'ElRey, ti-,

nha repartida a vigia , e guarda da Cidade
em eílancias , e eílas em capitanias per ef-

ta maneira. Na parte da povoação chama-
da Ilher , em duas eftancias feitas fobre a

cava , eftavam Francifco Fogaça , e André
PeíToa ; e no outeiro

,
que eítá fobre a nof*

fa fortaleza ^ onde depois Duarte Coelho
Q^ii fun-
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fundou huma Ermida da vocação de NoC-
fa Senhora da Graça , cílava Jorge Botelho

de Pombal , e os Portuguezes caiados na

terra , onde chamam a Bato China ; e na

ponte
,

que atraveíTa o rio per onde vam
á povoação grande dos Alouros

,
que he

contra Upij
,
guardava Fernão de Lemos;

e a guarda deíla meíma povoação
,
que tam.-

bem eftava cercada de cava
,
per que entra-

va agua , tinha elle AíFonfo Lopes entregue

ás principaes cabeceiras dos Mouros , e Gen-

tios que alli viviam : aíli como ao Bendára ,

ao Colaícar , ao Tamungo , e outros , todos

oíFerecidos a morrer por íua cafa , mulher

,

e filhos : cá tinham por ceito fe ElRey de

Bintam entraíTe a Cidade , não haver de fi-

car algum com vida polo ódio em que ef-

tava com elles. Do mar tinha cuidado Du-
arte de Mello Capitão mor delle , com os

outros Capitães
,
que eram D. Rodrigo da

Silva 5 Fernão Figueira , Diogo Mendes

,

Gabriel Gago , Carlos Carvalho , e elle Af-

fonío Lopes ficava pêra acudir ás eftancias

da. terra , onde viífe m.ais neceílldade. Che-
gado ElRey huma manliã (como diíTemos

)

foi a tempo que a maré era vazia , e os

noíTos navios eítavam quaíi todos na vafa ,

que caufou terem os imigos lugar pêra por

fogo, a huma galé noíla defemmaí^eada , oue

.eftava pêra fe renovar
^
por fer já mui ve-

lha

,
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lha , e aíTi a duas náos de mercadores já def-

carregadas. E como a primeira noticia
,
que

os noíTos tiveram defta vinda d'ElRey , foi

a moftra da fua Armada do mar
, já quan-

do punham fogo a eílas peças , todos na-

quelle primeiro fubito da viíla acudiram á

praia , cuidando que queria poiar em. terra.

Porém quando elles nas coitas ouviram hu-

ma grita de outros ,
que fahíram do mato ,

onde eftavam lançados em cilada , e remet-

tiam ás eílancias que diíTemos , leixou Af-

fonfo Lopes d'Acoíla efta parte do mar en-

tregue a Duarte de Mello ,
que a defen-

deífe , e com a outra gente ordenada ás et
tancias acudio a elles , onde já achou Mou-
ros da Cidade, que lhe defendiam a fubi-

da. E poíto que eíles imigos da cilada na-

quelie primeiro Ímpeto ouíadamente com-
mettêram as eftancias , como quem nellas

achou fraca defensão
,
por fer da gente da

terra ; tanto que os noíTos chegaram , aííi

lhes puzeram o ferro de vontade
,
que os

fizeram defcer dos lugares das eftancias , on-

de tinham fubido , havendo entre elies hu-

ma cruel competência á cufta do fangue , e

vida de miuitos 5 aíli ás lançadas, efpingar-

dadas , como com alguns berços encarreta-

dos
,
que Aífonfo Lopes mandou trazer aos

lugares de maior perigo
,

que varejavam

,

e defpendiam betn de pelouros. Duarte d
Mel
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Mello com os outros Capitães
, por caufa

da maré , detiveram- fe hum bom pedaço

primeiro que nadaíTem
,

pêra ir commctter

os imigos ; e tanto que começaram defpa^

rar nelles fua artilheria , defparelháram tan^

tos
5
que lhe conveio a eiles alargarem- fe

hum pouco 5 com que os noíTos tiveram tem^

po de apagar o fogo
,

que tinham pofto.

Mas não foi efte negocio tão levemente de
fazer

,
que primeiro não cuílaíTe vidas , e

fangue dos noíTos
;

porque Gabriel Gago
com quantos levava na fua lanchara fe af-^

fogáram per defaftre de lhes faltar fogo na

pólvora , fem poder fer foccorridos
,

quan^-

do a lanchara fe abrio
,

por todos terem

tanto ^que fazer emíi, que não podiam foc^-

correr aos outros. E a Diogo Mendes Ca^-

pitão da outra , huma bombarda dos imi-

gos lhe levou a cabeça fora dos hombros

,

ficando o toro do corpo em pé. Finalm.en-

te aííi no mar , como na terra , os noíTos

tiveram tanto que fazer per efpaço de três

horas
, que durou aquella fúria

,
que fe con^

tentaram com ficar cm poífe do feu , reco^

ihendo-fe os imigos aos lugares
, que ele-

geram pêra feu alojamento : os do mar pe^

ra a ilha grande
,
que eflá defronte da Ci^

dade ; e os da terra quaíi á vifta das eftan-

cias , fazendo-fe todos fortes , como quem
vinha de vagar ^ e alIí o fizeram

^
porque El-

Rey
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Rey per dezoito , ou vinte dias contínuos

teve os noíTos cercados , dando-lhes per mui-

tas vezes duros , e fortes combates
,
que os

trazia mui canfados aíli do trabalho , como
da vigia , e necellídade de mantenedores

,

que lhes começaram falecer. Mas aprouve

a Deos que em todo efte tempo os imigos

acharam nelles tanta reíiftencia , e houve en-

tre elles tantos mortos , e feridos
,
que ven-

do EIRey que recebia mais damno do que

fazia , e que os noflbs começavam já tomar

tanta oufadia contra elles
,
que o hiam com-

metter , temendo que faltaíTem com ellc den-

tro no feu próprio arraial , huma noite o

mais caladamente que pode , fe partio , tor-

nand0'fe ao Pago , donde viera. Na qual

vinda
,
poíiO que deo muito trabalho aos nof-

fos , e delles morreíTem dezoito homens

,

aíli no mar , como na terra , de que os prin-

cipaes foram os Capitães
,
que nomeámos

,

dos imigos fe foube ferem mais de trezen-

tos e trinta , e hum grande número de fe-

ridos , com que EIRey entre os Mouros

,

que viviam em Malaca , perdeo muito cre-

dito , vendo quedeíle feito cm que ellepoz

todas fuás forças , e os noíTos eram pou-
cos , e mui debilitados nellas por caufa da
enfermidade , e fome

,
que padeciam , em

todolos combates fempre levou a cabeça

quebrada. Elie como teve eíla experiência

,

que
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que rofto por rofto nao podiam levar ò
melhor deiles

,
por pelejarem como gente,

que não tinha mais lalvação que o feu bra-

ço 5 determinou tornar á guerra que lhe an-

te fazia
5
por fe achar melhor delia , man-

dando fuás lancharas correr a Malaca , e

a faltear os juncos
,
qne a ella vinham. E

algumas vezes per terra mandava gente
,
que

commettiam as tranqueiras , combatendo-as
de dia , e de noite ; e como achavam de-

fensão y tornavam-fe recolher
,
parecendo-

Ihes que algum dia podiam tomar os not^

fos defcuidados ; ou ao menos pêra os can-

far tanto
,
que entre eíte trabalho da guerra

^

enfermidade da terra, e fome que lho. fazia

padecer , defendendo-lhe trazerem manti-

mentos , os podia diminuir de maneira
,
que

não houveíTe quem defendefle a Cidade , e

fe vieíTe metter nella. Pêra confeguir o qual

eífeito 5 tirou da força que tinha no rio de
Muar o Capitão Ciribiche

,
que vinha fazer

eíles faltos, e poz outro per nome Sanfo-

tea de Raja, que era o mais aíFamado ca-

valleiro daquellas partes. E o que tinha da-

do a efte Mouro tanto credito entre^lles

,

era por ter acima do artelho hum mamillo
de carne duro á maneira de callo , á fcme-

Ihança de efporão de gallo , e haviam to^

dos que eíle final era de animofo
; porque

naquellas partes como acham gallo V que
tem
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tem grande efporao , dam por elle muito
,

por os achar mais feroces que os outros.,

que o tem menor , nos defaíios em que os

mettem
^
por fer coufa mui collumada , e

hum grande paíTatempo 5 e delicias, que os

nobres daqueila região coílumam ter
,
prin-

cipalmente em Patane , metterem eíles gal-

los em defaíio : E perde-fe , e ganha-íe gran-

de fomma de dinheiro nas apoílas
,
que io^

bre iíTo fazem os que vam ver eíle elpecla-

culo
; porque huns põem por parre de iuun

gallo, e outros por outro ; do qual duel-

lo 5 e peleja ha juizes
,
quejulgam qual del-

les o fez melhor. Eíle Sanfotea de Raja
,

poílo que era cavalleiro de íua peíToa , e,

bom Capitão , mais tinha ganhado eíla opi-

xiião que delle havia com artifício, e ardis

da guerra
,
que por feu próprio braço. Por

nao perder a qual opinião , e mais moftrar

quanta diíFerença havia delle a Giribiche
,

per hum grande tempo, aíli per mar, co-

mo per terra , fez muita guerra á fortaleza.

E tanto a apertou com defender que lliQ

nâo vieíTe mantimento , e da índia foi tar-

de provida
5 que valia algum que fe acha-

va tanto preço
,

que quaíi fcava pezado
a ouro ; e de não haver vinho , miuitos dias

fe leixou de celebrar MiíTa. Com a qual

neceííídade poz os homens em tal eftado en-

tre fome p e doença
,
pri;icipa]mente a gen-

te



2^o ÁSIA DE João de Barros

te commum
,

que não podiam mover os

braços ; no qual tempo tiveram algum foc-

corro com a vinda de António Corrêa
,
que

(como atrás dliFemos ) Diogo Lopes de Se-

queira mandara áquella Cidade com algu-

ma provisão 5 e dalli havia de levar dous

juncos a Alartabam , ou a Pegu carregar de

mantimentos. O qual , em quanto elles fe fa-

ziam preftes , aíll com o que trouxe , coma
com íua peíToa , muito reíiftio aos rebates

,

com que efte Sanfotea de Raja apertava a

Cidade : té que fobreveio couía não cuida-

da dos noíTos
, ( fendo já António Corrêa

partido pcra Pegu
, ) com que elle Sanfo-

tea perdeo ávida em liama vitoria que hou-
veram delle ; e ocafo fuccedeo pereíla ma-
neira. Continuando elle eíle modo de nos

fazer a guerra
,

per terra rebates nas tran-

queiras 5 e per mar correndo a Malaca , ás

vezes mais a fe moílrar que a pelejar , con-

vcnia a vingança do que não podiam fa-

zer em esbulhar os navios
,

que vinham a

Cidade
, principalmente áqueiles que eram

de partes
,
que eílavam em noíTa amizade

,

e aos outros fazia entrar no rio de Muar,
e tomando-lhes o melhor do que traziam

,

como direitos , e do mais pagava-lhes ao

preço que queria ; dizendo que aquelías cou-

íaseram peraElRey de Malaca feu Senhor,

o qual poílo que tiveíTe perdido a poíTe do
fitio
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íitio da Cidade, não tinha perdido a poP-

fe da navegação daquelles dons eílreitos

,

per que fe navegava a ella
;

por razão do
qual fenhorio fe lhe devia tudo o que lhe -

pagavam quando em fua profperidade el-

ie eftava em Malaca. E aconteceo que en-

tre eftas tomadias foi o junco de hum mer-

cador Jáo de nação ,
que continuava vir

muitas vezes a Malaca com mantimentos

,

ao qual elle metteo dentro no rio Muar,
e levou á fortaleza que tinha , com lhe di-

zer querer-lhe pagar quanto trazia. Porém
depois que o esbulhou de todo , diíTe-lhe

que da vida lhe fazia graça
;
pois fendo nós

imigos delRey feu Senhor , com quem ello

eílava de fogo , e fangue
,
por o terem lan^

çado fora da fua Cidade , elle trazia man-»

íimento , e outras coufas pêra nos fuftentar ,

e favorecer. Finalmente o Jáo quando fe

vio perdido de todo, fomente com o caf-

co do navio veio-fe a Malaca aprefentar a

Aftonfo Lopes d'Acofta , dizendo fer-lhe

feito aquelle damno por noíTa caufa , e que
Sanfotea não dava outra razão de o esbu-

lhar do feu. Affonfo Lopes d'Acofta
,
por-

que efte Jáo era homem mui poderofo , e

acreditado na Cidade entre todolos merca-^

dores 5 fentio muito efte mal que lhe foi

feito
; porque perdendo elle o feu , fem ou-

tra emenda , ou reftituiçao , não oufaria mer-

ca-
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cador algum vir á Cidade , com que fe per-

deriam de todo
,

pois ella de íi não tinha

coufa alguma. E depois que o coniolou de

fua perda , dando-lhe efperança de reftitui-

çâo delia , efteve-lhe perguntando polo lu-

gar onde Sanfotea tinha aíTentada a forta-

leza y e outras coufas de que defejava ter

mais informação , do que elie tinha viílo

delia
,
quando lá foi , como efcrevemos

atrás. O Mouro depois que fatisfez ás per-

guntas de AíFonfo Lopes , affirmou-fe em
que elie daria modo como aquella fortale-

za foíle tomada , dando pêra iíío razoes

por cauia das entradas, e fahidas
,
que el-

ie notou 5 alli pela parte do mar ^ como da

terra. Finalmente pofto eíle negocio em con-

felho , chamando Aífonib Lopes pêra iílb

as principaes peiToas , depois que fe ouvi-

ram, razoes humas em contrario, de outras,

em que havia dúvida no commettimento

deíla fortaleza
,

pola ida paíTada que foi

fem fruto algum , como por parte do cre-

dito que fe dava pêra tamanho feito a eíle

Jáo , venceram outras razoes. E aíTentou-fe

que Duarte de Mello devia ir commetter

eíla força , repartindo logo o commettimen-

to delia per duas partes : huma per mar de

rofto a ella , e outra per terra per hum cer-

to lugar
,
porque o mefmo Jáo offendido

promettia levar a gente encubertamente , té

a pôr
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a pôr pegada nos páos da tranqueira , on-

de não havia mais perigo
,
que refguardar-

fe doseílerpes de peçonha, que alli eíbvani

femeados , os quaes eJle iria tirando todos

,

por os noUos não encorrerem ncíle perigo. A
qual entrada per terra AíFonfo Lopes d'Aco-
fta encomrr.endou a Manuel Falcão, debai-

xo da capitania do qual havia de ir António
Lobo Falcão feu lobrinho , Diogo Pache-

co , Manuel Pacheco feu irmão , Diogo Bran-

dão do Porto
, João Guedes de Santarém

,

e outras peíToas nobres ; e omefmojão com
dous filhos , e alguns criados hiam diante

por guia de todos. Levando mais eíta or-

denança
,

que tanto que entraíiera no rio

Muar, hum pedaço ante de chegar á for-

taleza
,

que havia de fahir Aianuel Pache-

co com fua gente em hum certo lugar , e

ir per huma vereda
,
que corria entre a ef-

peilura do arvoredo ao longo do mar. A
qual vereda hia dar nas tranqueiras da for-

taleza
,
per a qual o Jáo os havia de enca-

minhar; e não haviam de commetter a en-

trada delia , fenão depois que ouviílem va-

rejar a artilheria , com ^ue Duarte de Mel-
lo per mar a havia de combater. AíTentada
efta ida o mais lecretamente que fe pode
fazer , apercebeo-fe Duarte de Mello , com
fama que havia- de ir ao efcreito de Sabão
dar guarda aos navios que vinham á Cida-

i.: de^



25'4 ÁSIA DE João de Barros

de
5
por nao receberem dainno da Armada

que trazia Saníbrca de Raja. E tanto que
de todo foi preíles

,
partio Duarte de Mel-

lo vefpera de todolos Santos do anno de
quinhentos e dezenove , levando em toda

a frota té duzentos homens , de que feriam

cento e vinte Portuguezes , e os mais eram
Malayos da terra , e foi a tempo que lhe

amanhcceo no lugar , onde Manuel Falcão

liavia de fahir. O qual tomando ojáo por
guia , fegundo tinham aíTentado , começou
caminhar com aflas trabalho

;
porque como

a terra era alagadiça , e havia alguns eftei-

ros que paíTar , e íbbrc iíTo aquella noite

chovera , hiam todos mais pêra tomar por

repoufo huma chaminé de fogo , onde fe

enxugaíTem
,

que do fogo de pólvora que

acharam. Duarte de Mello
,

por lhe dar

eípaço a ellcs fazerem eíle caminho , e tam-

bém por fer menos fentido , a remo furdo

foi de vagar , té que ao tempo que lhe pa-

receo que feriam no lugar que ojao dizia

,

fe moftrou ante a fortaleza , dando Sant-Ia-

go com a artilheria. Manuel Lobo tanto

que a ouvio , como ainda nao eílava jun-

to da tranqueira , apreíTou o Jáo que hia

diante ás coftas de hum efcravo feu tirando

os efterpes , o qual com a preíTa defcido dos

hombros do efcravo
,
por muito refguardo

que tevCp não andou muitos paíTos que não

foi
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foi encravado, com que Iheconveio tornar

a ilibir aos hombros do mefmo efcravo

:

mas aproveitoií-ihc pouco
,
por fer a peço-

nha deiies de tanta potencia
,

que morreo

logo. Manuel Falcão poílo que perdera a

guia 5 nao leixou de feguir íeu caminho

,

levado ante fi dous hlhos do Jáò homens

,

e os íeus efcravos ,
que lhe foíTem tirando

eftes eílerpes. Dos quaes poílo que Deos
guardou Manuel Falcão , não fe pode elle

guardar na primeira chegada , commettcn-

do entrar na tranqueira
,

porque veio hu-

ma das bombardas
,
que os imigos naquel-

la parte tinham poíía
,
que lhe quebrou hu-

ma perna , com que logo ficou quali mor-*

to ao pé de huma palmeira. Vendo os noC*

los que com elle hiam em que eitado fica-

va o leu Capitão , e o Jáo guia
,

que os

té li trouxera era eflcrpado-, e outros que

ie náo puderam guardar, ficaram fuípeníbs

no que fariam
,
porque ainda neíle tempo

não tinham fabido do que fazia Duarte de

Mello , fomente ouviam na parte do mar
os trons da artilheria

,
per que fabiam fer

já diante da fortaleza. E eílando affi con-

fufos , levantou a voz hum João Fernandes

de Santarém , e diífe contra rodos : Senho-»

res , que fazemos ? Aqui eflã o Senhor Dw^
go Pacheco , tomemos a elle por Capitão

,

porque elle he tal cavalleiro
,
que nosmet'*

te-
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terá em parte onde ganhemos honra com
'Vitoria, Com o quai parecer houve , nos

que fe alli acharam juntos , hum rumor que

eram ncfte voto. Ao que Diogo Pacheco

reípondeo : Não he tempo de mais eleição ,

nem de Capitão , cada hum ofeja àefi mef-

mo : Sant-lago, No qual appellido aíTi fi-

caram animados
,

que como hom.ens
,
que

fe oíFereciam em facrificio a Deos , todos

juntamente commettéram a tranqueira , on-

de acharam aíTás reíiftencia
,
porque ella es-

tava naquella parte já mais defenfavel, do
que aleixou o Jáo ,

que levou efte ardil de

commetterem a entrada per aquella parte.

Duarte de Mello pela outra
,
que eílava fron-

teira á margem do rio
,

poz-fe a dar ba-

teria per meio de fogo , fettas , e outros

aguilhoes de morte , huns de arremeíTo , ou-

tros a máo tenente
,
panando avante , té que

fez aíFailar os Mouros. E porque aíFi nefta

fua entrada , como na outra do Sant-Iago

,

que deo Diogo Pacheco , era tamanha a fu-

maça , e tanta a confusão
,
que huns fe não

conheciam dos outros , fomente no appellido

,

feria, coufa muito miais confufa , e incerta

querer dar razão do que cada hum fez , e

diíle , depois que a fúria accendeo o animo

de 'todos : bafte íaber.que efpaço de duas

horas os Mouros fe defendiam animofamen-

tê#.' Porque além de paliarem de oitocentos

-X ho-
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homens , número mui deíigiial dos noíTos ,

eram todos gente limpa , em que entravam

obra de trezentos Mandarijs
,
que são co-

mo entre nós os FidaJgos , e m^uitos deíles

tinham eíle appellido Raja
,

que (como já

elcrevemos ) Te dá em denotação de gran-

de honra , ao modo que nós temos o titu-

lo de Conde. Peró nem a cavalleria , nem
a nobreza , nem o íeu Capitão tão nomea-
do Saníbtea de Raja , o qual alli fez ma-
ravilhas , os pode livrar de morte , leixan-

do a fua bem vingada em vidas , e fangue ,

que derramaram dos noííos. Finalmente eC-

te foi hum dos honrados feitos
,
que fe na-

quellas partes fizeram , aíli no commettimcn-
to , como no pelejar delle , no qual quaíi

todolos Mouros
,

que defendiam aquella

força , ficaram eftirados no meio delia , e

delíes foram cativos , fem algum eftar in-

teiro em faas carnes ; e dos noíTos morre-

ram mui poucos
,
porém feridos houve aíTás.

Havida eíla vitoria , mandou Duarte de Mel-
lo recolher a artilheria que nella eftava, a

qual paíTou de trezentas peças , etíi que ha-

via muitas de bronco fem outro esbulho

;

porque como todos eftavam alli em guar-

nição , c defensão defta força , nao tinham
mais movei

,
que quanto traziam fobre fuás

peíToas , e per derradeiro foi queimada , e

feita /em cinza. Duarte de Mello, porque
Tom, III. P.L R a Ar-
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a Armada
5
que hia dar os rebates a Mala-

ca , tanto que elle cntrcu no rio per man-
dado do Capitão Sanfotea de Raja , fe re-

colheo per elle acima, quizera ir trás ella

té o Jugar do Pago , onde ElPvey de Bin-

tam eílava , e em modo de falto dar tam^-

bem Ibbre elle com aquella vitoria
,
que lhe

NolTo Senhor miOÍlrava ; mas não o pode
fazer. Porque com.oElRey tinha fabido que

a fua Armada
,

por grande que fofíe , não
havia de poder reíiílir á ncíía ; toda a fua

guerra era fahirem dalii as fuás lancharas

â faltear os juncos
,
que vinham a Malaca

,

e ás vezes dar moílra de fi á Cidade , cm
modo de rebate , e tornar-fc logo a reco-

lher a eíla guarida do rio. E temiCndo que

a noíTa Armada podia fubir pelo rio acima
,

té onde era o Pago feu apofento , tinha man-
dado atraveíTar o rio com grande tranquia

de madeira em partes
,

porque as noíTas^

quando fabiílcm acima , foííe per caneiros

mui eílreitos , e de pallagem perigofa. O
primeiro atalho dos quaes era ante de che*

gar a eíla força que lhe tomaram , e acima
deJIa outro , e outros de maneira

,
que da-

hi á povoação do Pago , onde EIRey eftava
,

nos lugares mais eílreitos havia eíles atra-

veíTados de tranquia. E fegundo Duarte de
Mello foube dos cativos que alli houve, a

çâufa porque Sanfotea de Raja mandou que

fua
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fua Armada fe foíle per o rio aciína , foi

porque lhe pareceo que elle Duarte de Mel-
lo nao vinha a mais

,
que a lha queimar,

e não a commetter a fortaleza
,

por eílac

mui defenfavel , e com mais gente
,

que
quando alli foi ter o Capitão Affonfo Lo-
pes d'Acoíla

, que levava dobrada frota do
que dÍQ trazia. Vendo Duarte de Mello ,

depois que fe embarcou , a fegunda eílaca-

da de tranquia
,
que eftava logo acima da

fortaleza , e que acima havia outras
, que

lhe im.pediam feu defejo , contentou-fe com
aquella tão illuílre vitoria

,
que lhe Noífo

Senhor deo , e veio-fe pêra Malaca , onde
foi recebido com grande fefta , e prazer de
todos

,
por ficarem defabafados dos fobre-

faltos deíle Capitão Sanfotea , e mais pode-

rem haver mantimentos de fora
, que com

temor delle não vinham , coufa que os mais
atormentava, que a mefma guerra.

R ii CA-
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CAPITULO III.

Como Garcia ãe Sd foi ter a Malaca
,

€ Affonfo Lopes d^AcoJla , for ejlar mui
doente , lhe entregou a capitania da Cida-

de ^ e fe veio d índia , onde morreo em che-

gando : e do que António Corrêa pajjòu ajjl

em Pegu , como em Malaca , onde Diogo

Lopes de Sequeira o mandou,

T T iVvendo pouco mais de três mezes que

i JL eíle feiro era paliado , adoeceo AíFon-

fo Lopes d'Acoíla Capitão da Cidade , a

qual quiz NoíTo Senhor livrar de outras taes

revoltas , como vimos que houve nella fo-

bre o íucceder á capitania por falecimento

de Jorge de Brito
\

porque emi tal eftado

eílava AíFonfo Lopes
,

que nao dava a fua

doença muita efperança de vida. E ante que

o NolTo Senhor levaíTe , acertou de vir á

índia Garcia de Sá filho de João Rodrigues

de Sá, a quem Diogo Lopes de Sequeira

deo licença
,
que emi quanto nao entrava em

cargo algum , e elle nao hia ao eftreito de

Meca 5 onde efperava ir o anno íeguinte

,

foíle em huma nao a Malaca fazer feu pro-

veito. E também a fim que com fua che-

gada , Malaca receberia favor , aíli de gen-

te , como de mantimentos
,
porque de todas

çílas coufas havia de ir bem provido : e

,
' mais



Década III. Liv. III. Cap. III. 261

mais tornaria na monção de Dezembro com
o cravo , noz , maça , e as outras fortes de
drogas , que daqucllas partes foiem vir pê-

ra a carga das náos
,
que haviam de partir

o Janeiro feguinte de quinJientos e vinte.

Aíronfo Lopes d^Acoíla quando vio Garcia

de Sá
,

peíToa tão principal , e que levava

comíigo paílante de feíTenta homens de ar-

mas 5 além da gente que amarinhava a náo ,

houve que Noílb Senhor o vinha a ver

,

e á mefma Cidade
,
porque elle eftava mui

defconíiado de fua vida ; e fegundo lhe dizia

o meftre , no mar , ou na índia podia ha-

ver faude. Finalmente chamando elle AfFon-

fo Lopes os Capitães , officiaes , e peíToas

principaes da Cidade , lhes propoz o eftado

em que eftava ; e que vendo quanto com-
pria a ferviço d'ElRe}^ , e bem daquella Ci-

dade fer governada per huma tal peíToa

,

como era Garcia de Sá , elle deíiília da ca-

pitania , e lha entregava
, pois a fua doen-

ça era mais de morte que vida. E fua ten-

ção era ir-fe pêra a índia na própria náo
,

em que elle Garcia de Sá fora , com o qual

,

(fegundo já o tinha praticado
,
) haviam de

ficar mais de feíTenta homens
, que vinham

em fua companhia pêra guarda , e defensão

da Cidade
, que era hum grande foccorro

para ella
,

por quão desfalecida eftava de
gente , e a que havia (como todos fabiam )

ef-
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eftava doente , e não mui inteira nas forjas

corporaes pêra Ibífrer os trabalhos daquei-

la terra, que fempre havia miíler fer ceva-

da com gente freíca pêra iíTo. A eíla von-

tade de AíFonfo Lopes d'Acofta contrariou

Lopo Cabreira Alcaide mor da fortaleza

,

allegando o regimento d'ElRey fer em con-

trario do que elle queria fazer
,

por quan-

to a elle pertencia a fuccefsão da capitania

,

fazendo fobre iílb alguns requerimentos ; mas
tudo ceifou , havendo reípeito ás qualidades

de Garcia de Sá , e á gente que com elle

ficava. Por a qual razão Aííbníb Lopes lhe

entregou a capitania per hum adio folemne
;

e elle partio em a náo caminho da índia
,

onde faleceo em chegando
, por ir já mui

debilitado. Garcia de Sá , tanto que come-
çou entender no governo , e eftado da ter-

ra 5 e nas coufas d'ElRey de Bintam , fou-

be que todo feu intento , e trabalho era ajun-

tar parentes , amigos , e grandes apparatos

de guerra , com fundamento de vir cercar

Malaca , e não fe levantar delia té a tomar

,

ou morrer fobre iífo. Porque ainda que ti-

nha muito fentido tão grande quebra , co-

,mo foi a perda de tanta gente , e munijóes

de guei*ra
,

que fe perdeo na fortaleza do
rio Muar

,
(fegundo vimos

,
) muiro mais

fentia ir já perdendo o credito em todas

aqucllas partes. Cá os parentes ,
genros , e

ou-
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outras ajudas
,
que levemente achava no tem-

po de lua profperidade
,
quando as pedia

,

começavam de lhe falecer
,

por fer coufa

mui geral o favor feguir a profperidade
,

e náo as quebra. As quaes coufas
,
poílo que

Garcia de Sá fabia , vendo-fe pobre de gen-

te , e de outros provimentos , com que não

podia pôr em effeito feu defejo
,

que era
,

ante que efta ferpe creaiTe mais cabeças das

que queria ajuntar á fua , ir á fortaleza de

Pago a lha cortar, fe o Deos ajudaííe , con-

vertia efta fua tenção em prover , e repai-

rar a Cidade , reformando também navios

velhos , de que tinha neceíFidade. Alguns
dos quaes deo a Duarte Coelho

,
que era

vindo do Reyno de Sião , onde o mandou
D. Aleixo , fegundo atrás fica , o qual per

efpaço de três mezes andou no eftreito de

Sabam , e naquelles canaes
,

per onde vi-

nham os juncos a Malaca em guarda del-

les , por cauia das Armadas d^ElRey de

Bintam , té que aprouve a Deos que torna-

do António Corrêa de Pegu , onde era ido ,

veio ter a Malaca , com que ElRey foi fu-

gindo do Pago. Pêra entendimento do qual

feiro
, ( ainda que vai mais adiante

, ) con-

vém fazermos aqui relação do que primei-

ro procedeo. Atrás efcrevemos como Dio-
go Lopes de Sequeira mandou António Cor-
rêa com huma náo , e hum navio que vief-

fe
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fe a Malaca , onde Affbnfo Lopes IhQ da-

i*ia juncos pêra ir a Martabam , e Pegu car-

regar de mantimentos pcra provisão da Ci-

dade j e elle carregaíTe a náo , e navio de
lacre , e outras mercadorias , e ie folie a

Ormuz entregallas aos officiaes d'ElRey

,

por o muito proveito que fe nefta viagem
fazia. Defte navio que eile levava era Ca-
pitão António Pacheco

,
que hia pêra fer-

vir o feu cargo de Capitão mor do mar de

Malaca , do qual cargo fora tirado de pof-

fe
5
quando o prendeo Nuno Vaz Pereira

fobre fuás diíFerenças , como fica atrás ; e

tanto que o navio foíTe em Malaca, havia

de ficar por Capitão delle hum cavalleiro

por nome Duarte Franco
,
que hia no mef-

mo navio , e aíli hia também Manuel Pa-

checo irmão delle António Pacheco. E além

deíle navio , houvera de ir em companhia
de António Corrêa té a Ilha Çamatra Dio-

go Pacheco irmão dcíles dous , o qual ha-

via pouco que com Manuel Pacheco viera

de Malaca , e trouxera grandes informações

das Ilhas do ouro , de que havia geral fa-

ma na índia eftarem ao Sul de Omatra.
Sobre o qual defcubrimento Diogo Lopes
o mandava

,
por elle Diogo Pacheco fer

mui experto nas coufas domar, éter gran-

de habilidade pêra defcubridor , além de

fer cavalleiro de fua peíToa j e pêra iíTo lhe

mau-
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mandou armar hum navio , em que cUe hia
,

e hum bargantim , de que era Capitão Fran-

cifco de Sequeira. E como pêra o reigate
,

e commercio dp ouro fe haviam miíler al-

gumas fortes de pannos de Cambaya
,
que

náo havia na feitoria de Cochij , ao tempo
que António Corrêa dalli partio , não po-

de ir com elle , fomente António . Pacheco

feu irmão , cuja companhia lhe durou pou-

co a eile António Corrêa , com hum tem-

poral que fobreveio , com que foi ter ao
porto de Pacem , e dahi a Malaca , e de-

pois partio pêra Pegu , como já di (Temos
;

e do que lá paíTou , adiante fe verá
,
por-

que queremos continuar eíle Capitulo , re-

latando os trabalhos deíles irmãos Pachecos.

Os quaes fe tiveram tanto favor da fortu-

na na índia
,

quanto tinham de ferviço , e

cavalleria , elles foram bem profperos em
fazenda. Peró como neíle Oriente , a que
chamamos índia , reina mais a cegueira da
fortuna

, que a luz da razão , diífemos já
porella fer crua madraftra dos fieis , e lijon-

geira madre dos artifícios : coufa tão appro-

vada na boca do povo defte Reyno cabe-

ça delia
5
que quando vem palTar hum def-

tes feus mimofos com a pompa da fua prof-

peridade , dizem : Vedes , alli vai hum fi-

lho da índia, O qual dito nunca fe pode
dizer por algum deíles irmãos

, porque qua-

tro
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tro de que fe ella fervia , a três fepultou em
íi ; e hiiiTi que cá veio , foi António Pache-

co , acabou neíle Reyno mais farto de fer-

viços ,
que de galardão. E tornando á via-

gem de Diogo Pacheco
,

que partio logo
nas coftas de António Corrêa , tanto que

começou tomar per rumo de faa navegação

a coita da Ilha Çamatra pela parte do Sul

,

fendo tanto avante como o Reyno chama-
do Daya

,
que feria vinte léguas do de

Achem
, que fica ao Occidente na ponta da

Ilha 5 com hum tempo que teve
,
perdeo-fe

delle o bargantim , o qual foi alli dar á

coíla , e delle efcapou fomente hum efcra-

vo Canarij
,
que depois veio ter a Achem

,

onde os noíTos o acharam , e delle foube-

ram a perdição delle bargantim. Diogo Pa-

checo íeguindo a coita , foi ter ao Reyno
de Barros , mui nomeado naquellas partes

polo multo ouro que nelle ha , e aíli o chei-

rofo beijoim , a que os noíTos por a fua-

vidade cham.am beijoim de boninas , e por

outras mercadorias de preço. Por caufa das

quaes coufas concorrem alli algumas náos

de Cambaya , e navios dos Pvcynos de Pa-

cem 5 Pedir , Achem , e Daya , das quaes

partes elle achou furtas três velas
,
que co-

mo conheceram fer navio noíTo, ficaram def-

amparadas , acolhendo-fe a gente a terra,

Diogo Pacheco entendeo o feu temor , fez

fmacs
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íinaes de paz , com o que os Governadores

da terra rnandarain faber quem era , e o
que queria, viíitaPxdo-o com alg^im refref-

co. Aos quaes elle , depois de gratificar íeu

prefente com algumas couílis dcis que alli

podiam fer ePtimadas , refporideo fer hum
Capiráo d'EIRey de Portugal , mandado
pelo feu Governador da índia rodear aquel-

la Ilha per a banda do Sul ; e nos portos

que defcubriíTe , notiíicaíTe que feguramente

podiam levar luas mercadorias a Malaca
,

e que também podiam vir a elle , fe lhe

aprouveíTe
,
porque mercadorias levava pê-

ra com elles fazer pacífica commutaçâo. E
quanto á gente que fugira dos navios com
fua 'chegada, feguros podiam tornar a elles,

pollo que folTem de lugares , com que os

Portuguezes tiveíTem guerra
; porque por

reverencia de eílarem naquelle porto d'Ei-

Rey de Barros , com quem ElRey D. Ma-
nuel de Portugal feu Senhor defejava ter

conhecimento , elle lhe faria muita honra

,

e os ampararia , fe alli outrem lhes quizef-

fe fazer algum mal , ou damno. Da qual

refpofta o Rey da terra , e feus Governa-
dores ficaram mui contentes , e mandaram
logo a bordo do navio refrefco , e que fof-

fem fazer com elle commutacáo das coufas

que havia na terra com as que elle trazia,

Diogo Pacheco, porque fe vio fem o bar-

gan-
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gantim
,
que era a principal coufa que elle

havia miíler pêra aquelle defcubrimento a

que hia , determinou de gaftar os pannos ,

que levava pêra o refgate do ouro , a tro-

co do que lhe alli deram
,

que foi hum
pouco de ouro , e beijoim , e algumas cou-

fas que dalli levam a Malaca. Porque os

Mouros como sao ciofos de nós
,

poucas

vezes em tenas , onde novamente imos ter

,

dcícobrem a groílura que tem , temendo
que nos façamos fenhores delia , e os lan-

cemiOs daquclle proveito que elles logram.

E em quanto alli eíleve , fomente trabalhou

em duas coufas ; em fe vigiar 5 temendo que

de noite per induílria dos Mouros de Cam-
baya não lhe folTe feita alguma traição ; e

em fe informar dos da terra do que tinham

fabido 5 e fe dizia das Ilhas do ouro
,
que

citavam ao Sul daquella Ilha CÍamatra
; por

quanto geralmente em Malaca/, onde hiam

alguns mercadores daquelle Rôyno Barros

,

fe dizia que na terra não havia tanto ouro
,

como elles levavam , mas que a maior quan-

tia haviam per refgate nas Ilhas do ouro
,

a que elles navegavam. E poílo que os Mou-
ros , e naturaes da terra deíle negocio eram

mui ciofos, tanto puderam peitas, que Dio-

go Pacheco deo a dous , ou três naturaes

dalli
5

que já lá foram
,
que vieram a lhe

dizer o que tinham vifto , e experimentado

,

di-
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dizendo que quafi ao Sueíle daquelle porto

de Barros cento e tantas léguas havia hun\^

corda de baixos , e reílingas , cm meio dos

quaes eftava huma Ilha não muito rafa, e

per as fraldas chea de palmares , dentro na

qual vivia muita gente preta , com que fa-

ziam refgate de ouro á borda da agua
,
por

não confentirem que alguém foíTe onde el-

les habitavam , e por iíto não fabiam o íl-

tio de terrapel dentro , nem ornais que nel-

Ia havia , nem o modo da vida daquella

gente, a qual dava muita quantidade de ou-

ro a troco de huns pannos de Cambaya da

forte que elle alli trouxera
,
que eram veC-

picias , mantazes , e bertangijs azues , e ver-

melhos. E poílo que elies faziam bom ba-

rato do ouro a troco de tão baixos pannos ,

ainda havia muitos homens
,
que fe lá fof*

fem huma vez, por mais ouro que trouxet

fem 5 não tornariam lá outra , com temor

de perder a vida
;

porque geralmente de

vinte velas que lá foíTem , não ficava a quar-

ta parte
,
por fer efta navegação mui peri-

gofa. A cauia era não fe poder ir a cila

Ilha , fenão em monção de tempo
,
que du-

rava três mezes , e em vafilhas mui peque-

nas
,
por os muitos baixos , e reílingas

,
que

tinha , em que havia alguns canaes per que
navegavam , e eftes mui eftreitos , e que ca-

da anno fe mudavam por ferem de arêa,

ÇOíIl
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com a revolução das aguas 110 inverno da-

quellas partes. E quando acertavam de en-

trar , ou fahir per elles , em dia que não

foíTe muito brando , e lereno
,
quebrava o

mar em frol , e acapellava qualquer coufa

que achava diante. Diogo Pacheco peró que

eftes homens lhe fizeíTem maiores diíricul-

dades 5 ciofos deíle negocio , fegundo elle

entendia , não leixava de lhe perguntar mui-

tas couías , aíTi pêra feu avifo , comio pêra

ver fe os com prendia em alguma contradic-

ção. E depois que delles tirou o que pode

,

como iílo era o principal que o alli fez

deter alguns dias , mandou-fe efpedir d'EI-

Rey 5 e de feus Governadores , e fez feu

caminho correndo a coíla da Ilha adiante

,

té chegar ao canal , que ella , e a terra de

Jauha fazem , chamado de Polimbam , de

huma Cidade cabeça do Reyno da mefma
Jauha 5

que jaz fobre aquellas praias. E da-

li i torneando a Ilha per a outra coíla do
Norte , foi ter a Malaca , onde achou Gar-

cia de Sá por Capitão , e partido pêra a In-

, dia Aífonfo Lopes d'Acoíla ; o qual ante

que adceceíTe, fendo já x\ntonio Corrêa em
Pegu

3
prendeo a feu irmão António Pache-

co , e o tinha m.andado á índia , fcm o que-

rer leixar fervir a capitania mor do mar.

Alguns dizem que a caufa principal deíla

prizáo foi fer Aííonfo Lopes d'Acoita ho-

. . mem
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mem de forte condição , e rixofo , cm quan-

to eíleve em Malaca , com muitas peííoas

;

€ porque António Pacheco era homem
, que

náo lhe havia de foffrer alguma foltura de

palavras ,
que elle tinha

,
quando o vio em

Malaca , e que vinha com elle feu irmão

Manuel Pacheco , e que Diogo Pacheco do
defcubrimicnto que hia fazer alii havia de

ir ter , temeo que três irmãos , e mais tão

cavalleiros , aviaíTem com elle ter modera-

ção de palavras. Finalmente elle miandou

fazer autos defua prizão , dizendo que lhe

era defcortez , e homem m.al foíFrido ; e

condemnando-o em culpas
,
que elle mefmo

AfFonfo Lopes tinha , o entregou a íeu ir-

mão Gafpar d'x\coíla
,

que elle m.andou á

índia em huma náo
,
que fe foi perder nas

Ilhas de Gamifpolá. As quaes
,
por ferem

fronteiras , e mui vizinhas á Cidade Achem ,

tanto que fe foube nella que a gente da-

quella náo eílava alli perdida , foram a el-

les lancharas de Mouros , com os quaes

pelejaram tanto
,
que não íicáram mais vi-

vos
,
que o Capitão Gafpar d'Acofta , An-

tónio Paclieco , Gregório Gonçalves do Al-
garve 5 Diogo Fernandes , e outros três

,

cujos nomes não vieram á noíla noticia ; e

todos tão feridos
,

que fe houveram por
tão mortos , como os outros. Dos quaes
tanto que Garcia de Sá , que já fervia de

Ca-
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Capitão de Malaca , foube parte , cUe os

mandou refgatar per meio de Nina Cuna-
pam hum Gentio grande noflb amigo

,
que

eílava por Xabandar em Pacem
,
que ÍQrí

de Achem té vinte léguas. E a eíle nego-

cio enviou Diogo Pacheco
, que quando

chegou a Alalaca ( como diíTemos ) eftava

bem innocente dos taes trabalhos de feu ir-

mão. Mas maiores os padeceo cUq em tor-

nar ao íeu defcubrimento do ouro o anno
feguinte

,
pêra onde o armou Garcia de Sá

em hum navio da terra , e hum bargantim ,

com que chegou ao porto de Barros , on-

de eílivera , no qual tornou achar quatro

,

ou cinco velas de Cambava , e de outras

partes , que lhe não confentíram tomar pou-

íb dentro no porto , tirando-lhe ás bombar-

dadas. Diogo Pacheco
,
porque o vento lhe

era contrario , e vio que gente da terra a

grão preíla fe mettia em lancharas pêra

vir tamibem. contra elle , miCtteo-fe no bar-

gantim ,
querendo tirar á toa o navio ao

mar largo polo não tomarem ; e foi o tem-

po tanto
,
que o mar comeo o bargantim

,

e o navio veio á coíla, do qual efcapáram

alguns Malayos homens do mar caiados em
Malaca

,
que fe mettéram pelo fertão da

Ilha atraveíTando-a toda , e vieram ter da

outra banda do Norte , onde acharam em-

barcarão ,
que os levou ja Malaca , osquaes

con-
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contaram efta perdição de Diogo Pacheco ,

que foi o primeiro dos iioíTos que perdeo

a vida por defcubrir eíla Ilha do ouro.

CAPITULO IV.

Como António Corrêa chegou ao Reyno ãe

Pegtí : e ajjí fe defcreve o Jltio , e cou~

Jas delle , e cia paz que elle An-
tónio Corrêa ajjtntou com o fcu
Rey y e do mais que fez té

chegar a Malaca.

^
I

^ Ornando a continuar com a viagem que

i António Corrêa fez a Pegu com bom
tempo que teve , depois que partio de Ma-
laca , chegou ao porto da Cidade chama-
da Martabam

, que he do eíiado d' ElRey
de Pegu. E como per hum rio navegável

que tem , do fertâo concorrem alli quaíi to-

dalas mercadorias
,

que vam ter á Cidade
Pegu cabeça deíle Reyno aíli chamado , e

na própria terra havia os mantimentos que
elle hia buícar , e muita cópia de lacre , e

dalii per terra á Cidade de Pegu , onde EI-

Rey eílava, feriam té feíTenta léguas, de-

terminou não fubir mais pela cofia acima

,

pêra entrar per o rio de Cofmij
, per onde

vami ter à própria Cidade Pegu. Porque co-

mo naquelle tempo toda a cofia defie Rey-
no efiava ainda por defcubrir por nós , a

Tot. ILL P. L S qual
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qual he mui chea de Ilhas , e es mais dos

rios dos principaes portos tem tao grande

macareo
,
que perigam muitas náos ; abal-

touo em que íe elle vio no porto dcMar-
tabam pêra não querer fazer mais experiên-

cia ; e também pareceo-Ihe que perefte miO-

do podia dar mais . preftes aviamento aos

juncos
5
queliavia de carregar de mantimen-

to pêra Malaca
,
por a neceílidade em que

a leixava , e principalm.ente por achar 'Ali

muitos juncos
,

que a frete vam cada dia

a ella
5
por fer mui breve viagem. Aíli que

por eílas coufas dalli quiz mandar recado

a ElRey de Pegu , e pêra iíTo ordenou An-
tónio Pacanha natural da Villa Alanquer

em modo de menlageiro , e por Elcrivão

deíla m.eiTaje Belchior Carvalho , e féis , ou
fete homens pola m.ais auíhorizar , a fora

feus fervidores , e alguns peães da terra

,

que o Governador da Cidade lhe ordenou

que fcíTem em fua companhia com provi-

sões pêra osagazalhar per todo o caminho.

E porque António Corrêa foi o primeiro

Capitão 5 e peílba notável , que alli foi en-

viado aíícntar paz com ElRey de Pegu

,

depois que AíFonfo d'Alboquerque de Ma-
laca m^andou a dle Ruy d^Acunha , e eíla

paz , e amizade . que qUq i\.ntonio Corrêa

affentou , foi com grande folemnidade ; an-

te que venhamos á relajao delia , faremos

ou-
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outra das coufas deflc Reyno. Pegu
^

per

que geralmente nomeamos eíle Reyno , no-

me he impofto pelos Eftrangeiros : os natu-

raes chamam-lhe Bagou , e aíli chamam á

principal Cidade , donde o Reyno tomou
o nome. Pela parte do Ponente he cercado

efie Reyno do mar da eníeada de Benga-

la , e o leu comprimento he da Cidade Rey
marítima

^ que eílá em quatorze gráos , e

hum terço de elevação do polo Arélico

,

e acaba em dezoito na Cidade Sedoe tam-
bém marítima. Porém nefta coíla íe contém
mais léguas do que íe moílra per eíles

quatro gráos , e hum terço
,
porque vai el-

la repartida per eíla maneira : o primeiro

terço de toda a diílancia fua he de Norte
Sul 5 e o legundo de Levante a Ponente,
e o outro torna ao Norte

,
per onde íe vê

que os dous terços fomente multiplicam em
gráos 5 e o mais em número de léguas por.

a feição que a terra faz. Pela banda do
Norte vai enteílar em o Reyno chamado
Arracam , com que muitas vezes tem guer-

ra , e náo pode tomar
^
por fer mui mon-

tuofo 5 e cercado de grande arvoredo. E
correndo deíla parte dentro pelo fertão té

chegar ao fertáo da Cidade Rey , onde eí-

le fanece da banda do Sul, vem, fazendo
huma faixa de terra á maneira de meia lua.

A maior parte da qual he montuofa , e ha-

S ii bi-
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bitada dos povos Brammás , e Jangomás

,

que íe mettem pela parte do Oriente deíle

Reyno , entre ú\^ , e o grão Reyno Sião

,

o qual Siáo vem beber no mar da Cidade

Tavay pêra baixo. Toda efia terra de Pe-

gu , ou Bagou 5 como lhe chamam os na-

turaes , he mui chã á maneira de campina

,

que a faz fer alagadiça , com muitos cílei-

ros do mar
,

que entram per ella , e per

as bocas de dous notáveis rios
,

que a re-

talhara toda cm grande número de Ilhas á

maneira de huma horta regada. As quaes

aguas doces a fazem mui fértil de todo gé-

nero de mantimento , aíH dos agricultados
,

como dos que a própria terra brota de ^i
\

e pela m.efma maneira tem a criação dos

gados 5 e alimárias com grande cópia de

aves 5 e peixes
,
que fe pefcam na agua fal-

gada , e doce , com que a terra he mui
abadada de mantimentos. Té efte tempo
que António Corrêa chegou aqui , e depois

per alguns annos fe demarcava eíle Reyno

,

(como diííemos
,
) em que haveria de com-

primento pouco mais de noventa léguas
,

e no mais largo outro tanto. Porém de pou-
cos annos a cá com a communicaçao noí^

fa 5 e alguma ajuda que houve dos noíTos

,

que lá eílavam fazendo fuás fazendas , fez

EiPvcy guerra aos povos Bremmiás , e to-

iiiou-lhes alguns Bveynos, té que a fortuna

lhe
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lhe virou as coitas , e o rofto a hum vaf-

falio delle mefmo Rey
,
que elle tinha poC-

to por Governador do Rcyno Tangú dos

Brammás. O qual com efta gente Brammá

,

que he mui bellicofa , lhe tomou o Rey-
no 5 e ainda cuílou a vida a hum cavallei-

ro per nome Fernão de Moraes Portuguez

,

que lá eílava com hum galeão fazendo car-

ga de lacre per mandado do Governador

da índia , com o qual morreram aquelles

,

que com figo tinha no galeão. E foi tama-

nha a fortuna defte novo tyranno , que não
fomente tomou todo eíte Reyno Pegu , ma-
tando todolos priocipaes da terra hum , e

Bum
3

por fe fegurar delles , mas ainda

çonquiílou eíles Reynos , Prom , Melitaj
,

Chalam , Bacam , Mirandu , e Avá
,
que

correm contra o Norte m.ais de cento e cin-

çoenta léguas , todos de povos Brammás,
fempre ao longo do rio

,
que vem do lago

Chiamay , o qual com fuás correntes rega
grão diltancia de terra por vir per campi-
nas ; e quando com fua crefccnte fahem da
madre , fe alarga mais de trinta léguas

,

com que as terras íicam eftercadas do feu

nateiro , e rcfponde tão em breve com a
novidade das fementeiras de arroz , e cria-

ção dos gados á maneira da terra do Egy-
pto com a crefcente da chea do Nilo. E
depois de havidas eílas vitorias , em que

tam-
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também alguns dos nolíos militaram

,
qiia-

íi nos annos cjue compúnhamos eíla hiílo-

ria , tentou de ir tomar o Reyno Sião
, pe-

io nâo IhQ fuccedeo como elle defejava. Cá
poi; ler caminho comprido , e muita parte

montuofa , e tão cego com arvoredo
,
que

lhe convinha á força de machado fazer

eílrada per diftancia de muitas léguas , não
ganhou nefta jornada mais que perda de gran-

de número de gente ; e porém chegou á

vifta da Cidade Hudiá cabeça do Reyno
Sião

,
que lhe foi bem defendida. Efte po-

vo de Pegu tem lingua própria , difFerente

dos Siamês , Brammás , Arracam , com que
vizinha

5
por cada hum ter lingua períi. Po-

rém quanto á maneira de fua religião , tem.-

plos , facerdotes
,
grandeza de idolos , e cc-

remonias de feus íacrificios , ufo de comer
toda immundicia , e torpeza de trazer cal-

cáveis Toldados no inílrumento da geração
,

convém muito com os Siamês. E ainda di-

zem elles 5
que os Siam.es procedem da fua

linhagem ; e fera aíTi
,
porque efta torpeza

dos cafcaveis em todas aquellas partes não

feacha em outro povo. Donde fe pode crer

fer verdade o que elles contam, queaquel-

la terra fe povoou do ajuntamento de hum
cão , e hinna mulher

j
pois que no são do

ajuntamento delles quei^em imitar os cães

,

porque quem o imita , delle deve proceder.

E a
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E a hiíloria deíla fua geração he
,
que vin-

do ter á coíla daquelie Pveyno Pegu
,

que

então eram terras hermas , hum junco da

China , com tonr.enta fe perdeo , de que

fomente efcapou huma mulher , e hum cao ,

com o quai ella teve cópula , de que hou-

ve filhos 5
que depois os houveram delia ,

com que aterra fe veio a multiplicar , e por

náo degenerarem dopai, inventaram os caC-

caveis ; e daqui , depois que a gente foi

muita 5 fe paíTou a Sião , donde os daquel-

ie Reyno tem o mefmo coílume ; e porque

em ambas eílas partes as mulheres tem me-
lhor parecer que os homens , dizem ellas

que as fêmeas fahem. á primeira mai , e os

machos ao pai. Outros dizem
,
que eíla ter-

ra , e a de Arracam foi povoada de degre-

dados , e que o ufo dos cafcaveis foi re^

médio contra aquellc nefando pcccado con-

tra natura. E ainda alguns Judeos daquel-

la região
,
que fibem a lingua , e entendem

a efcritura delles , dizem que efces degreda-

.dos eram enviados per ElRey Salamao de

Judéa 5 no tempo que as fuás náos nave-

gavam áquellas partes em bufca de ouro

,

que levavam de Oflir
,

que elles tem fer

na íiha Çamatra
,

que naquelle tempo ha^-

viam fer terra contínua a eíla. Seja como
for

,
pois de tempos tão antigos não temos

efcrituras 3 fomente o que o povo recebe
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de pai a filho , e fegundo o demónio na-

qiielJe tempo , e ainda agora reina em to-

da aquelia gentilidade , mais nefandos aba-

los , fóra do peníamento noíTo, tem entre íi.

Bafta para noticia das couías deíle Reyno

,

edifcurfo de noíía hiíloria , faber as demar-
cações delle , o íitio , abaítança , e religião

de gentQ ; o mais de íeus coí^umes
,
gover-

no , e eftado de feu Rey , uío de fuás ar-

mas , e outras coufas que entre elles feufam,

leixamos pêra os Commentarios da noíTa

Geografia , a que fempre nos remettemos

,

por fer da própria matéria
,
quando mais

particularmente falíamos de cada Reyno per

íi. E tornando aos menfageiros
,
que Antó-

nio Corrêa mandou ao Rey de Pegu
, que

reinava ao tempo que clle chegou ao porto

de Martabam , tanto que per elles foi in-

formado como que eftava alli , e que fua

vinda nao era a mais que áílentar pazes , e

smizade com qIIq , com alguns jufios im-

f)edimentos de não poder ir a clle , foram
ogo defpachados com davidas em retorno

do que lhe António Corrêa mandou. E pê-

ra efeito da amizade , e paz que elíe que-

ria alfentar com António Corrêa em nome
delPvCy de Portugal , como feu Capitão que

era , enviou com o mefmo António Paça^

nha duas peíToas notáveis de fua cafa , hum
leçular , e outro Religiofo que era o feu Rau-

lim
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lim maior , a que todolos outros do Rey-
no Pegu obedecem. Chegadas eílas duas

peíToas táo principaes á Cidade Martabam
,

que por cauía de ília vinda foi logo metti-

da em prazer, e feíla , e mais íc^bendo le-

rem vindos a eíle aíTento de amizade noíTa

,

que elles muito defcjavam po!a vizinhança

que tinham com Malaca
,
que era a vida

,

e principal commercio de toda aquella en-

feada de Bengala , houve entre elles , e An-
tónio Corrêa fuás viíitaç6es. E quando veio

ao dia
,

que todos três fe haviam de ver

pêra jurar eílas pazes , o qual aclo pêra

maior folemnidade fe havia de fazer no tem-

plo da Cidade , com muita gente que veio

i elle , efperáram por António Corrêa , o
^ual foi com os feus na maior pompa que

éle pode
,

por mais folemnizar efta feíla

,

legando o Capellão da náo
,
que lhe fervia

de Raulim. E como já entre elles as pazes

eílavara aíTentadas . e não vinham áquelle

lugar c mais que ferem juradas , fegundo

feu ufo; tanto que todos foram juntos , nvio

houve nais que fazer, que tirar o Samibe-
legam hima folha de ouro batido , onde

,

(fegundc ufo dos Reys daquelle Oriente
,

)

vinham efcritas eílas capitulações. E entre-

gues a him ofíicial , foram lidas em alta

voz duas vezes : a primeira na própria lin-

gya da t^rra
,

pêra ferem entendidas dos

na-
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naturaes ; e a fegiinda interpretadas em a

noíla pêra osnoíTos; e per modo feinelhan-

te mandou António Corrêa ler as fuás per

oEfcrivão danáo, efcritas em papel a nof-

fo ufo. Lidas , e ailinadas as quaes coufas

,

quando veio ao Juramento , que o Samibe-

legam havia de fazer , o feu Raulim co-

meçou a ler per hum livro de fua religião

,

e per íim da lição tomou huns papeis ama-
rellos

,
(cor dedicada ao culto divino

,
) do

tamanho de letras de cambo , e algumas
folhas de arvores odoríferas , em que hiam
efcritas palavras , as quaes accendidas em
fogo , fe fizeram em cinza. E de íl tomou
as mãos do Samibelegam entre as fuás , c

as poz fobre aquelias cinzas , dizendo al-

gumas palavras : á que o Samibelegam re-

fpondia , com.o que concedia naquelle juri-

mento
5
promettendo em nome d^ElRe/ fer

íirm.e , e valiofo o que aíTentava , tudo iílo

com tanta ceremonia , attençao , e fifeíicio ,

que fez grande admiração. aos noíToí. An-
tónio Corrêa quando veio a fazer feu ju-

ramento , chegou-fe a elle o Capdlao da

náo veílido em. ília fobrepelliz alva. E por-

que em a náo não havia outro livro
,

que

fizeíTe maior pompa
,

por fer de folha de

papel inteira
,
que hum Cancioneiro de tro-

vas imprimidas , em o qualeílavatr as obras

que os Fidalgos , e peíToas deiie Re/no

,

que
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c|ue tinham vea pêra iíío , té aquelle tempo

tinham feito
;

quiz António Corrêa levar

ante efte livro
,
que o breviário do Clérigo ,

ou algum Jivro de rezar
,

que na vifta do

Gentio
5

que era prefente
,

parecia pouca

coufa , e que nao ornamentávamos bem as

palavras de noíTa crença. Finalmente toman-

do o Capeilão o livro na mao , e aberto

pêra António Corrêa jurar
,
pondo os olhos

na letra , começou a ler alto , íegundo o

aélo requeria, o princípio das trovas
,
que

tinha feito Luiz da Silveira Guarda mor

do Príncipe D. João ,
que depois de Rev

o fez Conde de Sortelha; o argumento das

quaes he do Eccleíiaílices de Salamao
,
que

começa : Vaidade das vaidades , e tudo he

vaidade. Na qual hora por razão deílas pa-

lavras tomou tamanho receio a António Cor-

rêa com admiração delias , e \Y^ faltou no

eípirito Jium tremor , como fe puzeíTe as

mãos nas palavras de toda noila Fé. E te-

ve pêra íi
,
que era obrigado cumprir aquel-

le íimulado juramento ;
porque Deos não

he teílemunha de enganos ^ ainda que fejam

os taes aâos feitos entre peíToas diiTerentes

em fé, quando ambas as partes contratam

de paz , e concórdia em bem comm um.

Acabado eíle adio de paz , e concórdia

,

que caufou fer logo António Corrêa pro-

vido de todolos mantimentos
,

que hayia

mif-
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rniíler pêra Malaca , lacre , e outras coufas

pêra a lua viagem de Ormuz ; ante que fe

partííTe , lhe aconteceo coufa
, que lhe mu-

dou cila viagem ; e o caio foi eíle. Havia
saquella Cidade Martabam, ao temipo que
elle António Corrêa chegou , alguns Mou*
ros alii eílantes fazendo fuás mercadorias,

CS quaes foram prefcntes a todo o aélo de
paz

, que elle aílentou ; e como iílo foi pa-

ra elles huma grande dor
,

porque logra-

vam o commercio daquelle Reyno , onde
té aquelle tempo navios noííos não conti-

nimvam , cm algumas vezes que o Piloto

,

e Meflrc da náo de António Corrêa foram
a terra confertar as velas , e prover-fe do
neceíTario pêra fua viagem , em banquetes

que lhe pelos da terra foram dados per al-

guns principaes homens da terra , como noC-

ios amigos
,

parece que tiveram os Mou-
ros tal induílria

,
que lhe deram peçonha

,

íie que morreram , eílando António Corrêa

pêra partir. Quando fe elle vio manco def»

tas duas rao principaes partes de fua nave-

gação 5 tomou por remédio tornar-fe a Ma-
laca em companhia dos juncos

,
que tinha

carregado de mantimentos
,

porque nelleS:

havia Pilotos da terra
,
que fabiam eíla na-

vegação , e não os tinha pêra a índia ; e

fem efperar mais , como fez tempo , fe par-

lio pêra Malaca , aonde chegou a tempo
que
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que tanto aproveitou com fua pefíba , co-

mo com os mantimentos c]ue levava. Pare-

ce que pêra iíTo permittio Deos o defaftre

da morte do Piloto , e Meílre , como íè

verá neíte feguintc Capitulo.

CAPITULO V.

Como Garcia de Sd ordenou hmna Arma-'

da a António Corrêa pêra entrar no rio

Muar , e ajji ir ao Pago , onde El^

Rey de Bintam ejiava , ao qual eU
le desbaratou ^ e defiruio,

EM quanto António Corrêa fe deteve

nefta viagem de Pegu , cm Malaca paP-

fáram as coufas que atrás contámos , aíli

do tempo de Affbnfo Lopes d'Acofta , co-

mo outras 5 depois que Garcia de Sá entrou

iia capitania ; e todas as mais que fe nefte

tempo fizeram té a chegada delle António
Corrêa , deram muito trabalho á Cidade,
por náo haver nella mais defcanço que ar-

mas ás cofcas , dos rebates , e cercos d'EI-

Rey de Bintam , fome de que fuás Arma-
das eram caufa , defendendo os miantimen-

tos , e doenças que cada dia hiam 5:aílando

a gente, que na Cidade havia. Com a vin-

da do qual António Corrêa
, porque do

comer geralm.ente pende a maior parte do
contentamento dos homens , trouxe elle tan-

ta
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ta abaílança á terra
,

que deíle esforço to-

maram todos forças , com que os rebates

d'EÍRey de Bintam ceííáram , achando tan-

ta refiílencia nas tranqueiras que foiao com-
metter

,
que entenderam fer vindo á Cida-

de foccorro de mantimento , e gente. Gar-

cia de Sá como vio que ElRey de Bintam
mais damno llie fazia per fome

, que per

armas , determinou neíla profperidade , e

alegria
,
que os hom.ens tinham com aquel-

la abaílança , atalhar ao diante , e mais aos

ajuntamentos que Eilley de Bintam fazia
,

(como atrás efcrevemos
, ) pêra vir em pef-

íba cercar a Cidade. Finalmente el]e poz
íua tenção em coníelho ; e propoílas mui-

tas razões , e inconvenientes fobre o cafo

,

aíFentou que pêra tirar aquella ferpe que ti-

nham táo perto , como era o Pago , don-

de cada dia eram commcttidos , convinha

pêra quietação daquella Cidade ir fobre El-

Rey de Bintam ante que fe fizeíle mais

poderofo com as ajudas que convocava a

li , e o lançaíTem daquella fortaleza. E que

viílas as qualidades da pefiba de António

Corrêa , e quanto bem aquella Cidade per

meio delle tinha recebido : eíle por fer o
principal , convinha que também vieíTe da

íua máo
,
que era ir por Capitão mor de

huma Armada
,
que fe faria pêra eíle feito.

E porque demos o feu a cada hum , aç

prin-
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principacs peíToas que eram neíle vota fo-

ram Garcia de Sá
,

que Jiavia dias que o
trazia no peito, D.Rodrigo da Silva , Du-
arte Coelho , Manuel Pacheco , e outros

três 5 ou quatro. Preíles a frota
,
que feria

de trinta velas , as mais delias navios de

remo , e alguns redondos , e caravelas
,
que

Duarte de Mello Capitão mor do mar tra-

zia de Armada , em que iriam té quinhen-

tos homens, cento ecincoentaPortuguezes

,

e os m>ais era gente da terra
,

partio An-
tónio Corrêa a quinze de Julho do anno
de quinhentos e vinte , em cuja companhia

,

além dos nomeados , hiam mais efles Ca-
pitães , Duarte Furtado , Francifco de Se-

queira , Henrique Leme , Carlos Carvalho ,

Bartholomeu d*'Afoníèca , Chriílovao Dias

,

Ruy Mendes , Diogo Dias
, João Salvado ,

e outros , cujos nomes não vieram á noticia

noíla. Efte rio
;

per que António Corrêa
havia de ir

,
(como já diílemos

,
) na entra-

da tinha acjuella forca, cue Duarte de Mel-
lo deílruio ; e em algumas partes onde era

efaeito , tinha algum^as eílacadas , c tranquias

que o atraveíTavam , leixando fomente al-

guns canaes per onde navegavam, as lancha-

ras d'ElRey , todo per ambas as margens
delle miui cuberto de grande , e efpeíío ar-

voredo
,
que oaíTombrava em tanta manei-

ra
^
que não entrava o Sol nelle fenao quan-

do
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do fe podiam enfiar os feus raios com a

madre do meíino rio. E quando hiam per

elle , romba va a folha , ou qualquer mo-
to que fe fizeíTe , como em huma abobada

de maneira
,
que hum batel que foíTe reman-

do era ouvido longe. Somente nos cotove-

los que elle fazia com fuás torturas , aqui

era impedido , e fe quebrava muito o ter-

mo do ouvido 5 em os quaes lugares El-

Rey de Bintam trazia fempre efcuitas
,

pê-

ra fer avifado do que entrava per elle , com
temor noílb , o qual eílava em huma forta-

leza fituada não ao longo defte grande rio

de Muar , de que falíamos , mas nas cor-

rentes de outro pequeno
,

quaíi como eílei-

ro 5 ao qual os naturaes chamam Pago , don-
de ao lugar, e fitio delia chamavam Pago

,

e vinha-íe metter nefte grande
,

que corre

mui longe pela terra , fempre per lugare.s bai-

xos , e apaulados ; e o Pago como he de
pouca agua , e mui eílreito

,
paífado o lu-

gar onde ElRey tinha feito feu aíTento

,

não paíTava mui adiante. Na margem do
qual de ambas as partes , ao modo de Ma-
laca , ElRey tinha feito huma grande po-
voação toda de madeira , a huma das quaes

partes ficava o povo , e elle na outra , e no
ineio atraveífava huma ponte per que fe

ferviam. E poílo que eftas forças , e po-

voajões são de madeira
,

principalmente as

que
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que elJes ordenam em modo de fortaleza,

he ccufa tão dcfeníavel
,
que a muitas del-

ias não chega murq de pedra , e cal
;
por-

que fazem huma eílacada de páos tão for-

tes , e duráveis
,
que lhe chamam os noíTos

páo ferro , . e delles tão groíTos como maf-

tos , e tão juntos huns aos outros
,
que não

pode hum homicm paíTar per entre elles , e

são entulhados per dentro ; e eíle entulho

]ie hum terço de toda fua altura , e per

efte modo são entulhados os baluartes , em
que tem aíTeílada artilheria. EcomoElRey
deBintam fempre teve receio de o commet-
terem alli, não fomente neíle lugar de fua

habitação , mas ainda onde eíle pequeno rio

Pago fe mettia no de Muar , tinha feito em
hum cotovelo delíe outra tal força de grof-

fa madeira de huma banda , e da outra do
rio 5 onde fe recolhia parte da fua Arma-
da , e a entrada do rio era per huma can-

cela 5
que fe fechava cada noite , onde ha-

via gente de guarnição
,

que guardava efte

lugar
,
que também tinha muita artilheria.

Finalmente em baixo , e cm cima tudo eram
perigos, e trabalho per que os noílbs ha-

viam de paíTar
j pêra tirar os quaes impe-

dimentos de madeira , ainda que não foífe

tomar a efpada , e lança na mão , fomente
machados pêra a cortar , canfaria mJl ho-
mens

5 quanto mais tao pouca gente como
Tom. IIL P.L T a nof-
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a noíTa era. Porém aííi conftituio Dcos as

cbras dos homens ,
que os meímos homens

per outro artificio
,
quando lhes a elle apraz

,

as vencem , e desfazem. Porque como An-
tónio Corrêa per alguns Malayos

,
que ia-

biam bem eftas entradas , era avilado de
tanto embaraço , e impedimento , levava

ante li huma manchua com miais de vinte

homens com machados pêra os desfazer. In-

do aíH com ella ordem pelo rio acima , an-

te que chegaíTe ao cotovelo
,
que diíTemos

terem os Mouros feita a primeira força
,
que

feria obra de fcte léguas da barra , foi kn-
tido , e houve logo rebate , aíTi onde elles

eílávam , como na povoação d'ElRey. O
qual fufpeitofo de feu mal , a grande pref-

fa mandou recolher muita parte da Arma-
da

,
que tinha em baixo pêra a povoação

,

onde elle eftava ; e depois de recolhida , cor-

tar muitas arvores das que eílavam á bor-

da do rio pêra o encher de tranquia. E em
alguns paíTos mandou decepar outras té o
meio 5 e eílarem aíli com cordas lançadas

nas pontas com gente da outra banda pref-

tes , pêra que querendo algum dos noíTos

navios paíTar
,
que as abateíTem fobre clles.

António Corrêa quaíi noite chegou junto

da primeira eftancia
,
que os Mouros tinham

feita ; e como a terra alli fazia hum coto-

velo agudo, ficava a tranqueira dos Mou-
ros
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ros da parte dianteira , e a noíTa Armada
da parte trazeira , tao vizinhas pelas coílas

,

que íe no meio não houvera tao alto , e ef-

peíTo arvoredo , víram-íe todos ; e porém
ouvia-fe o rumor de ambalas partes

,
por

as razoes do tombar do rio
,
que diíTemos.

Ouvindo António Corrêa efta vizinhança
,

paílada parte da noite , em que a gente al-

gum tanto aílbcegou do rumor , mandou
em hum balão pequeno a Jorge Mefurado
Feitor da íua náo

,
por faber a lingua Ma-

laya
, que lhe folie efpreitar a tranqueira

dos Mouros , e efcuitaíTe o rumor delles

,

pêra faber em que determinação eftavam. O
qual tornado a António Corrêa , diíTe que
a prática da vigia dos Mouros era

, que pe-

la manhã haviam de pelejar com elle , e
animar-fe huns aos outros ; e que fegundo
o rumor delles , lhe parecia que era muita
gente. António Corrêa

,
por ter dado pêra

iíTo hum certo final , tanto que foi ouvido

,

todolos Capitães foram com elle , onde fe

coníultou o modo que haviam de ter ao
outro dia ante manha, em que elle fe de-
termiinava commetter os imigos ^ e a ordem
que pêra iíTo deo foi efta. C^e Duarte de
Mello Capitão mor do mar, por ter huma
caravela

,
que podia com os caftellos fícar

igual das tranqueiras , e cancella per que
era a entrada ^ iria diante , levada a caravela

i a per
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per bateis á toa ,
pêra pela enxarcea , e ma-

reagem deila íubir a noíHi gente ; e logo jun-

to a ella iria elle António Corrêa
y
por cau-

fa de hum tiro groíTo
,
que levava na galé

em que hia , e aíli os outros navios maiores
,

que levavam artilheria pêra fe íervirem na-

quella chegada delia , e mais ferem ampa-

ro aos navios de remo rafos , té enteílarem

nas tranqueiras , e principalmente a paíTa-

gem da caravela. A qual aíTi eílava feita,

e fechava aquelle lugar da entrada
,

que

muito mais receava António Corrêa o em-

baraço
,

que lhe ella podia fazer na paíía-

gem , cntalando-lhe os navios no meio da

•vca
,
que comanetter a força ,

que os Mou-
ros tinham, feito á de dentro delia , onde

tinham pofta fua artilheria. E como cíle

impedimiento era o que lhe m.aior confusão

fazia , ordenou que na caravela foíTe da gen-

te do mar a mais defpachada , e defira pê-

ra fubirem pela enxarcea , e tanto que em-

paraílém com a cancella , fe lançaffe nella

hum golpe de homens, centrados dentro,

foíTem com machados cortar qualquer fe-

cho , com que eftiveíTe fechada. Pofto An-
tónio Corrêa nefta ordem , tanto que foi

manha , começou a defcubrir o cotovello

,

que a terra fazia , na volta do qual os Mou-
ros tinham feito fua fortaleza. E ainda a

caravela não era defcuberta de todo
,
quan-

do
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do a ariilheria dos Mouros
,
que eílava ai-

li apontada , começou a varejar , íem el-

h lhe refponder com a fua
,

por aíli o ter

ordenado António Corrêa , ícnao depois

que elle tiraiTe com liuma efpera cm iinal

que dava Sant-Iago. Dado o qual final , com
que a artilharia de ambalas partes com.cçoii

a fuzilar , entrou no váo daqueile rio hum
trovão contino , coufa tao eípantofa

,
que

nâc parecia ler inílrumento de homens , mais

que a natureza da terra , e o furor do ar

com todolos elementos concorriam em guer-

ra 5 e própria deílruiçao fua , com que os

homens não fabiam em que lugar cílavam.

Porque eíle contino , e efpantoíb trovão per

huma parte , a groílura do fumo
,
que não

fahia daqueile opaco , e fombrio lugar per

outra 5 e a luz efcura dos relâmpados , que
de quando em quando per outra aiuzilavam

,

e per derradeiro a grita de tanta gente , fa-

zia tudo huma tal miftura nos ouvidos , e

vifta
5
que fe não podiam entender , refpon-

der , ou conhecer Iiuns aos outros , fomen-
te ás cegas cada hum lançava mão do que
achava ante íi. E quaíi apalpando mais

, que
vendo o que faziam , os da caravela de
Duarte de Mello

,
peró que lhe foi afias

trabaihofo
, liibindo pela enxarcea houveram

a cancela ã mão ; e depois que foram fe-

nhores delia , fe lançaram dentro da tran-

/

quei-
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queira ; e como não levavam outro intento

,

por lhes aílí ler mandado , a primeira cou-

la que fizeram , foi vir abrir as portas da
cerca á caravela pêra entrarem os outros

navios. Na qual entrada fem mais pelejar,

aíTi fe houveram os Mouros por vencidos

,

que nenhum quiz efperar a fúria do noíTo

ferro. Finalmente António Corrêa com to-

da fua gente fe fizeram fenhores daquella

fortaleza , té do almoço que os Mouros ti-

nham poílo ao fogo
y

que era arroz cozi-

do 5 e outras viandas legundo feu ufo
, que

os noíTos houveram por melhor que as lan-

çadas 5 e frechadas
,

que naquella entrada

efperavam achar. Mas aprouve a Deos que
os livrou defte perigo , e ficaram com o
animo dobrado

,
pêra logo com efta vito-

ria ir avante onde ElRey eftava : o que

António Corrêa fez , tanto que os noíTos

esbulharam o que alli foi achado
^
que por

fer de gente de guarnição , era pouca cou-

fa 5 e a melhor foram vinte e tantas peças

de artilheria , a maior parte delia de me-
tal , e algumas que foram noíías

,
que elles

tinham havido nas aíFrontas que nos deram

em Malaca. António Corrêa
,

porque te-

meo que indo elle per aquelle pequeno

Pago acima , nas coilas lhe podiam dar

alguma aíFronta as lancharas da Armada
d^ÉlUey, que per ventura eftariam eícon^

di-
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didas per effes eftreitos ,
que vinham dar

no rio grande; leixou alli Duarte de Mel-
lo na fua caravela , e outros navios

, que

por grandes não podiam ir acima
,
por fi-

car íe^uro , e mais entre tanto recolheriam

a artilheria , e munições que alli ficavam.

E aííi ordenou por caufa das arvores
, que

eítavam atraveíTadas per o rio que havia de

ir , e outras que eftavam ferradas
,
pêra da-

rem fobre elle á paílagem dos noiTos , oii

ao menos pêra lhe fechar á tornada o ca-

minho
,

que foliem diante os bateis com
os homens de machado

,
pêra lhes tirar eí^

te impedimento , e perigo. A qual provi-

dencia aproveitou tanto
,
que fem cila não

pudera ir adiante ;
porque além da tranquia

atraveílada , havia em algumas partes mui-

ta eftaca mettida ao maço , tão profunda

na vafa
,
por a terra fer apaulada

,
que lhe

deo grande trabalho o arrancar , e cortar

deíla madeira , c foi caufa que fe deteve

muito em chegar á povoação onde ElRey
eílava. O qual com eíla detença de Antó-
nio Corrêa teve tempo de por fja gente

em ordem , e feus Elefantes armados , e tu-

do tão a ponto
5
que quando os noíTos che-

garam , e o viram eftar em huma chapa da
terra

, que fe fazia fobre o rio , onde clle

havia de dcfembarcar, lhe fez aílas de te-

mor. Porque além deita viíla
, que parecia

fer
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íer de dous mil homens bem armados pêra

dar 5 e receber, em elles deícubrindo eíte

lugar 3 foram recebidos com huma grita,

que rompia os ares eítrogindo as oreilias

;

e quando foi aos noíTos quererem poiar em
terra , foram recebidos de muita artillieria

,

e huma nuvem de frechas
,
que cubriam o

Sol. No qual feito claramente os noíTos vi-

ram obrar mais o poder de Deos
,

que o
feu

j
porque no primeiro ferro que come-

çaram pôr na carne dos Mouros , aíli os

cortou o temor , e perderam as forças ^ e

fentido
,

que em nenhuma outra coufa o
tinham fenao em os pés , o qual desbara-

to caufou pôr-fe ElRey em falvo com to-

da a potencia de feus Elefantes
,
parecendo-

Ihe que dentro no miato os noíTos o haviam

de tomar: tanto foi o temor que lhe Deos
poz no animo , fem haver homem

, que

tornaíFe atrás. x\cabando efta gente de def-

pejar a Cidade
,

pofto que os corpos de

alguns íicáram atraveíTados per eíTas ruas

,

os noíTos fe fizeram fenhores delia , Ç';im^

António Corrêa confentir que entraiTem pe-

lo mato em alcanço d'ElRey , contentando-

fe com tamanha mercê, como lhe Deos fi-

zera em lançar eíle tyranno
,
que tanto nos

perfeguia , daquelle lugar tao perigofo de

entrar
,

que fomente em o comraetter era

grande feito
,

quanto mais acabar-fe fem
mor-
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morte de algum dos noílbs
,
que foi outro

novo milagre. Finalmente a Cidade , e ca-

fas d'ElRey foram esbulhadas do mielhor,

que em tao pequenas vaíilhas , como elles

traziam , fe pode levar , e per derradeiro fe

poz fogo a tudo ; e os Mouros em fugin-

do 5
por nos nâo lograrmos delias , o pu-

zeram em mais de cem pecas de navios

,

huns que eram da Armada d^ElRey , aííi

como lancharas , calaluzes , e outras de feu

ferviço , em que liavia alguns de eíiado,

dourados as popas , e proas , oi*namento em
que eíles Principes querem moíírar a ma-
geílade , e policia de feu ferviço , alguns

dos quaes por moftra iintonio Corrêa levou
a Malaca , Icixando feito em cinza aquelles

dous fitios. Na qual Cidade foi recebido
com o miaior prazer

,
que ella havia dias

que tivera
;

porque com a deílruiçao deííe

tyranno
,
(a quem daquella vez não fícou hum

barco , nem peça de arrilheria
, ) fcava el-

la fegura das perturbações que Vc.q dava. O
qual como homem delconíiado de mais po-
der viver naquella parte , fe foi aíTentar na
Ilha Bintam

,
que fera de Malaca quarenta

léguas, onde per algum tempo quietou ^ em
quanto não teve forças.

Cxi-
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C A P I T U L O VI.

Como Garcia de Sd mandou de Armada a
Maituel Pacheco fobre o porto de Pa^
cem 5 e Achem : e do feito que cinco

Portuguezes
,

que com elle foram
,

fizeram : e do mais que fobre

efie cafo fuccedeo,

COm efte feito
,
que foi mui foado per

todas aquellas partes , ficaram os ami-

gos , e liados d'ElRey de Bintam mui que-

brados no favor que tomaram delle pêra

noíTo damno : e alguns delies tinham, com-
mettido crimes , e infultos contra nós , de

que té então nao houveram caftigo
,
por ef-

tar Malaca tão affortunada da perfeguiçao

deíle tyranno
,
que nao podia acudir a iíTo.

E entre eftes ,
que começaram tomar oufa-

dia contra nós , foi hum tyranno que efta-

va em Pacem ,
que fe tinha intitulado por

Rey , e aíli o Rey do Reyno Achem , dos

quaes adiante particularmente faremos rela-

ção
5
por lá fer mais próprio lugar. Aqui

bafte faber que tinha efte de Pacem rouba-

do alguns dos noíTos
,

que alli foram ter

com fazenda , aíli no tempo que Lopo Soa-

res governou , como depois que lhe fucce-

deo Diogo Lopes de Sequeira. E a coufa

mais frefca
,
que então tinha feito , era fe-

rem
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rem alli mortos mais de vinte e tantos ho-

mens , delles criados de D. Aleixo de Me-
nezes 5 outros de D. João de Lima Capi-

tão de Cochij , os quaes alli foram ter em
huma náo do meíino D. João , em que tam-

bém íe perdeo muita fazenda. Garcia de Sá

como com a vitoria que houve d'ElRey

de Bintam ficou com mais algum repoufo

pêra poder entender no que eftes tyrannos

da IJJiaÇamatra tinham feito , os quaes el-

le diííimulava pola opprefsao em. que Ma-
laca eílava , ordenou logo de armar huma
náo , a capitania da qual deo a Manuel Pa-

checo
,

que polo que alli era acontecido a

feu irmão António Pacheco
,
quando foi

cativo
,
(como eícrevemos

, ) teria mais fa-

bor de fazer efta guerra ao tyranno de Pa-

cem , e Rey de Achem , andando per aquel-

la coíla defendendo-lhe a entrada das nãos ,

que com mercadorias' vieíTemi a léus portos,

e as fizeíTe arribar a Malaca , e aíli não con-

fentiííe que os íeus foíTem pefcar ao mar;
porque como os Gentios da índia , e aíli

os Mouros que vivem no marítimo delia
,

mais fe m.antem do pefcado , que de carne
,

cm nenhuma coufa lhe podia fazer maior
damno

,
que em lhe defender a pefcaria , e

aíli as náos que vam áquelles portos
,
gran-

,

de parte das quaes levam das Ilhas deMal-
diva muita muxama

^ que fe faz de pefca-

do.
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do , e he entre elles mui eílimada. Partido

Manuel Pacheco a eíle feito , começou ator-

mentar aquelles dous portos de Pacem , e

Achem , tomando-lhe quantos pefcadores

vinham pefcar , com hum batel que pêra

iíTo trazia bem efquipado ; e as náos eílran-

geiras fazia-as arribar a Malaca , e as que

per força queriam tomar eíles portos , met-

ti^-as no fundo. No qual tempo por lhe

falecer agua, mandou a iíío o bateV rema-

do per marinheiros Malayos , e em feu reí^

guardo com elles cilas cinco peííoas , An-
tónio de Vera do Porto , António Paçanha

de Alanquer , Francifco Gramaixo
, João

d'Almeida de Quintella , e o barbeiro da

náo
;
porque pela experiência que tinha de

fuás peííoas , não lhe haviam de leixar o
batel cm mãos dos Mouros , fuccedendo

algum cafo , em quanto os marinheiros fizef-

fem aguada. Entrando eíle batel em hum
rio chamado Jacapárij

,
que íerá do porto

de Pacem huma légua , onde fez fua agua-

da
5
quando veio ao iahir , como os Mou-

ros os tinham em olho , de liuma parte , e

da outra choviam fettas íobre elles , por

os virem efperar á margem do rio: Tudo
pelos entreter em quanto fe faziam preftes

três lancharas no porto de Pacem pêra os

vir tomar ante que fahiílem do rio ao mar

,

onde a náo lhe podia íbccorrer , e deram-

lhe
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lhe os Mouros tanto trabalho com as nu-

vens de frechas que lhe tiravam ,
que fe

não fe cubríram com as adargas , as quaes

hiara cubertas das mefmas frechas , nenhum
delles ficara com vida. PaíFado o qual pe-

rigo
3 já na boca do rio começou vir a el-

les a maré , e com ella a viração ,
que os

entreteve tanto , fem á força de braços po-

derem furdir avante
,
que vieram a elles três

lancharas
,
que o vinham bufcar. Hum.a das

quaes
, que era a capitania

,
por fer mais

veleira , vinha hum bom pedaço das outras
,

em cada huma das quaes paílávam de cen-

to e cincoenta homens , todas mui bem re-

madas 3 e o Capitão delia era hum Mou-
ro Jáo de nação per nome Raja Sudamlcij

,

que fervia a ElRey de Pacem de Capitão

de luas Armadas. Os noífos quando fe vi-

ram tão longe da não , e que o vento não
fervia pêra lhes poder foccorrer a tempo

,

fem primeiro paííarcm pela fúria daquellas

três lancharas , determinaram morrer ante

que fe leixar cativar. E o confelho que to-

maram foi oíferecer-fe a Deos cm facriíi-

cio , dizendo
,
que não pelejaíTem no batel

fenão em lanchara , abalroando com elles

juntamente , fe lançaílem, dentro , e fe metteí-

fem ás lançadas com os Mouros , e os mais
Noífo Senhor o faria por elles. A lancha-

ra como vinha com alvoroço de os levar

na
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na mão primeiro que as outras chegaíTem

,

como coufa de pouca preza chegou a elles

,

quaíi como que os queriam tomar á mão
vivos; m.as de outra maneira Ilie luccedeo.

Porque ainda ella nao chegava
,
quando os

noííos com o nome dejefus na boca fe lan-

çaram dentro tão levemente
, que ainda o

pé não era pofto na coxía
,
quando o ferro

das lanças era no peito dos Mouros ; aíli

animoíamente
,
que como carneirada em que

dam lobos , os fizeram logo remoinhar. E
como eram muitos , huns embaraçavam os

outros
, por fe refguardar de fe não feri-

rem ; e os noíTos nao tinham outro officio
,

íbnão fornear , e enfopar as lanças nellcs

,

com que alguns fe lançaram ao mar. Final-

mente foi tamanha a defenvoltura , e def-

pacho
,
que eíles cinco homens com os mari-

nheiros tiveram naquelle commettimento

,

que ainda que andavam bem fangrados, o
Senhor Deos que os animava , e favorecia

,

lhes deo força pêra que ficaílem fenhorcs da
lanchara , morrendo grande parte dos Mou-
ros , huns deiles ás lançadas , e outros afo-

gados. E feu próprio Capitão rouco de bra-

dos
,
que fe não lançaíTem ao miar , não co-

mo quem fogia , m.as com indinação deiles

,

fe lançou tambemx ; e com hum terçado na

mão direita , rem^ando com os pés , e a ef-

querda , matava nelles por fe vingar y como
ho-
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homem deíefperado. Quando as outras duas

lancharas de longe viram que os noíTos eram
fcnhores deíla

,
parecendo-Jhes que o batel

trazia tanta gente
,
que podia fazer aquelle

feito 5 e mais que a náo começava de fo-

brevir a elles , fizeram a volta ao porto don-

de fahíram
,

que foi vida pêra os noíTos,

por eftarem taes
,
que nao tinham já alento

,

e vaiavam muito fangue ; e o que NoíTo
Senhor fez mais por elles , foi

,
que das fe-

ridas que houveram , nenhum delles morreo,

ElRey de Pacem vendo-fe com eíla injúria
^

e temendo que pois Malaca deílruíra ÊlRey
de Biníam

,
que outro tanto poderia fazer

a elle com alguma Armada ; e também fa-

bia que era ido hum Príncipe herdeiro da-

quelle eílado ao Governador da índia re-

querer ajuda contra elle, por fegurar fuás

coufas , mandou dizer a Manuel Pacheco
que queria paz , e nao guerra ; e que fe o
Capitão de Malaca a mandava fazer por
caufa de algumas perdas

,
que os Portuguezes

alli tinham recebido , em que elle nao era

culpado
5 (como fe moftraria

,
quando o qui-

zeíTe faber
,
) elle era contente de compoer

todo eíle damno. Manuel Pacheco , porque
havia já tempo que andava alli , e tinha vin-
do ao ponto que Garcia de Sá defejava,

que era ter paz com eíla Cidade Pacem , por
fer mui importante ao eflado de Malaca^

e eí-
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c eíle tyraRno fe fomettia com obrigação

de fatisfazer as perdas que os noífos rece-

beram y e mais que lhe convinha ir dar hum
fôlego á gente

,
que com eile andava ; íin-

gio que elie não tinha poder pêra aíTentar

paz com elle , fenao fazer-lhe crua guerra

;

e porém por quanto a elle \\\q convinha che-

gar a Malaca , daria conta ao Capitão dei-

te feu requerimento. Partido Manuel Pache-

co 5 levou a lanchara , que os noíTos toma-
ram 5

pêra eftar em Malaca por memoria de
tão honrado feito , onde foi recebido com
muito prazer de todos. E porque Duarte
Coelho ellava pêra ir á China , onde Gar-

cia de Sá o mandava com huma náo , e hum
navio afazer fazenda d' EIRey, pêra a qual

viagem era mui necelTario levar pimenta

,

e ElRey de Pacem requeria paz
;

por vir

em tão boa conjunção efte feu requerimen-

to 5 leixou de mandar a iíTo Manuel Pache-

co 5
por fe não fazerem duas defpezas , e

foi Duarte Coelho a eíle negocio. O qual

aílentou a paz , e carregou as duas náos que

levava , de pimenta , e feda , e outras mer-

cadorias ,
que ficaram em Malaca , em que

fe fez boa fazenda ; e com a pimenta , e

cutra carga partio pêra a China , da viagem

do qual adiante faremos relação. E por fer

já vinda a monção pêra a índia
, partio-fe

António Corrêa carregado dehonra, e da
fa-
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fazenda que fez em Pegu , coufas que poiH

cas vezes fe confegiiem , onde eile chegou

a falvainento. E per aqui acabamos as cou-

ias, que naquellas partes de Malaca fe fize-

ram o anno de dezenove , e vinte , no qual

tempo paíTáram outras na índia , de que con-

vém darmos razão por haver muito tempo
que delia partimos.

CAPITULO VIL

Em que fe defcreve o jitio cias Ilhas de

Ma!diva , e algumas coufas delias : e como

João Gomes
,
que foi enviado a fazer hu-

ma fortaleza na principal chamada Maldi-
va 5 afez , e depois o mataram os Mouros y

e a caufa porque,

AO tempo que Diogo Lopes de Sequei-

ra defpachou António Corrêa , Gar-
cia de Sá , Simão d^Andrade , e outras pef-

foas pêra as partes de Malaca , em a rela-

ção do que alguns palTáram nos detiveram

té eíle paíTado Capitulo, também defpachou
outros Capitães. E porque João Gomes de
alcunha Cheira-dinheiro foi o primiciro pê-
ra fazer huma cafa forte nas Ilhas de Mal-
diva

,
primeiro que entremos na relação do

que ^Víç, fez , convém darmos hum.a geral

noticia deftas Ilhas de Maldiva , em que tan-

tas vezes falíamos. Elle nome Maldiva^
T:om. IIL P. L V pof-
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poílo que feja nome próprio de hunia fó

Ilha , como logo veremos, a erymologia

deile em a lingua Malabar quer dizer mil

Ilhas , Mal mJi , e diva Ilhas
,
porque tan-

tas dizem haver em huma corda delias. Ou-
tros dizem

,
que eíla palavra Mal he nome

próprio da principal, em que refideElRey,

que fe intitula por íenhor de todas , e a el-

la commum.mente chamam Maldiva , como
fe diíTeíTem a Ilha de Mal ; e como ella he

cabeça de todas , todas fe intitulam delia.

E eíls corda
,

que corre á femelhança de

huma faixa eílendida fronteira á coíla da

índia , começa nos baixos , a que chama-

mos de Pádua na paragem de monte De-

Jij , e vai enredar na terra da Jaóa 3 e cofta

de Sunda. Ifto fegundo demoliram algumas

cartas da navegação dos Mouros
,
porque

os noíTos té ora tem noticia fomente de obra

de trezentas léguas do curfo delias, come-

çando nas a que chamam de Mamálle , no-

me de hum Mouro de Cananor
,

que era

fenhor das prim.eiras
,
que eílam aparhídas

da coíla Malabar per efpaço de quarenta

léguas em altura doze gráos e meio dai

parte do Norte. E as derradeiras neíla dif-

tancia de trezentas léguas chamadas Candú ,

e Adú , eílam cm fete gráos da parte do
Sul ; e auaíi no meio defta faixa de tre-

zentas léguas eftá a principal delias chama-*

da
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da Maldiva ,
que diíTemos , onde refide o

Rey
5

que fe intitula por fenhor de todas.

As quaes Ilhas as mais pequenas eítam en-

cabeçadas em as maiores de maneira
, que

huma governa trinta
,

quarenta , fegundo

eílam iituadas ; e a efte número aíli encabe-

çado em huma chamam elles pata na. E pof-

to que o Rey ,
que fe intitula por fenhor

de todas , e todo o povo delias feja Gen-
tio , os Governadores são Mouros , coufa

que elles fempre trabalham
\

porque com
ter a governança das terras

,
pouco , e pou-

co fevem ^lÍclzqx fenhores delias. E o mo-
do que nifto tem he fazerem-fe rendeiros

da renda das terras ,
principalmente dos por-

tos de mar, porque com. efte arrendamen-

to anda junto o governo dajuftiça, por fe

melhor arrecadarem as rendas do Príncipe

da terra ; e efte ufo que os Mouros tem,
mais he inda nas terras firmes que nas Ilhas,

A lituação deftas de Maldiva , ainda que
algumas das maiores fejam apartadas humas
das outras per efpaço de vinte

,
quinze

,

dez , e cinco léguas , o maior número del-

ias he eftarem tão conjuntas , e apinhoadas
,

que parecem hum pomar meio alagado de
agua

, que quafi tanta parte he cuberto co-

mo defcuberto delia; e que de falto em fal-

to
, por não molhar os pés , e ás vezes lan-

hando a mão nos ramos das arvores ^ fe an-

V ii da
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da todo. E sáo os canaes deíla agua que

as retalha tao retorcidos
, que os mefníos

naiuraes ás vezes huma maré os apanha , e

lá os vai lançar em parte , onde nao íabem
atinar. Porque ainda que efies canaes mui-

tos delles tem tanta altura, per que poílam

navegar náos mui groíTas , são tão eilreitos
,

que em partes vam dando com. a entena das

vélas nos palmares ; não que dem tâmaras
,

com.o dam as de Barberia , e toda Africa

,

rnas hum pomo do tamanho da cabeça de

hum homem ; ao miolo do qual primeko
que lhe cheguem , tem duas calcas á m.a-

iieira de noz. A primeira
,
pofto que per ci-

ma , he mui liza
,
paííada aquclla tez liza

,

todo o mais he tão eftopento
,
que fe fia todo

melhor que eíparto , da qual cordoalha fe

ferve toda a índia : e principalmente em
amarras

, por ferem as que fe fazem deíle

fiado mais lèguras , e duráveis no mar
,
que

nenhuma forte de linho. E a caufa he por-

que enverdece com a agua [algaàci ; e faz-

fe tão correento nella
,
que parece feito de

coiro , encolhendo , e eflendendo á vontade

do mar : de maneira
,
que hum cabre deíles

bem groíTo
,
quando a náo com a fúria de

tempeílade , eftando fobre ancora
,

porta

muito per ella , hca tão delgado
,
que pare-

ce não poder falvar hum barco ; e no ou-

tro falujo
;
que a náo faz arfando , torna a

• ficar



Década III. Liv. TIL Cap. VIL 309

ficar em íua groíTura. Servem-fe mais defte

cairo em lugar de pregadora
,
porque como

tem efta virtude de reverdecer, e engroíTar

no mar , cozem com elle o taboado do cof-

iado das náos , e tem-as por mui feguras

:

verdade iie que elles nao navegam pela fú-

ria dos mares do Cabo de Boa Eíperança

,

nem menos tem hum pairo a pezar dos ven-

tos , como fazem as noíías náos , fomente

navegam no tempo do verão em monções

,

que sáo tempos bonanças regulados em íeu

curfo per efpaço de três mezes , e como
entra inverno , logo ceifam de navegar. Tem
mais eíle pomo tão proveirofo outra cafca

de mui duro páo
,

per cima da qual ficam

os íinaes daquelles nervos , e fios da outra
,

á maneira do entre-cafco da fovereira , ou.

(por melhor dizer ) á maneira de huma noz
defcuberta da cafca verde. Efta cafca per

onde aquelíe pomo recebe o nutrimento ve-

geta vel
,

que he pelo pé , tem huma ma-
neira aguda

,
que quer íèmelhar o nariz

pofto entre dous olhos redondos
,

per on-

de elle lança os grellos
,
quando quer naf-

cer : por razão da qual figura , fem fer fi-

gura , os noífos lhe chamaram coco , nome
impofto pelas mulheres a qualquer coufa

,

com que querem fazer medo ás crianças

,

o quaf nome aííi lhe ficou
,

que ninguém
lhe fabe outro y fendo o feu oroprio , como
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lhe os Malabares chamam , Tenga , e os Ca-
narijs , Narle. O miolo

,
que tem dentro nef-

ta íegunda cafca , ficará de tamanho de hum
grande marmelo , e porém de parecer dif-

ferente
,
porque fua própria femelhança na

cor de fora , e de dentro he huma avela
,

que tem dentro algum vão , fem fer maci-

ça , e do mefmo fabor , mas com mais groí-

lura , e íubiíancia , cá tem mais partes olio-

ginofas que a avela. Dentro no qual váo
le eílilla huma agua mui doce , e cordeal

,

principalmente ao tempo que elíe eftá na

arvore já de vez •, e quando quer naícer

,

todo eíle concavo em que efta agua eílá
,

fe faz huma maíTa efpeiTa á maneira de na-

ta 5 a que elíes chamam lanha , coufa mui
fuave , e faborofa , e de melhor fubílancia

,

que as amêndoas
,

quando na arvore que-

rem coalhar. Porque efte fruto na fubílan-

cia , na altura 5 no ufo de comer, e óleo

que em íi tem , muito femelhavel he ás ave-

lans 5 e amêndoas , e aíli tem per cima aquel-

la cor alionada , e per dentro he alvo. Eí^

te pomo 5 e a palmeira que o dá parece fer

das mais proveitofas coufas ,
que Deos deo

ao homem pêra ília fuftentaçao , e neceíFa-

rio ufo
; porque além de fervirem no que

já diífemos , fazem delle mel , vinagre,

azeite , vinho , e mais he mui fubílancia!

mantimento per íi fó comido, e mifturado

com
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com arroz , e per outros modos , de que os

índios em íeus comeres le fervem delle. E da

primeira cafca que o cobre , fe faz o cai-

ro
,

que diífemos fer tão commum , e ne-

ceííario pêra a navegação de todo aquelle

Oriente , depois que o curtem , maçam , e

fiam á maneira do iinho canamo. As pai*

meiras que o dam também fervem de ma-
deira , de lenha , e telha

,
porque cobrem

as cafcas com as folhas
,
por vedar bem a

agua , e aíTi lhes ferve de papel , efcrevendo

nellas da maneira que já diíiemos ; e os feus

palmitos
,
quando sao novos , não lhes che-

gam os da Barberia. Finalmente , como hum
homem naquellas partes tem hum par de

palmeiras , ha que tem todo o neceíTario pê-

ra feu ufo j e quando querem gabar algum
de bondade em fuás obras , dizem por cUq :

He mais frutífero , eproveitofo ,
que huma

palmeira, A fora eílas arvores
,
que fe criam

naquellas Ilhas fobre a terra
,

parece que
he tão viva a fementc delias

,
que a natu-

reza alli repoíitou
,

que em algumas par-

tes debaixo da agua falgada nafce outro
género delias , as quaes dam hum pomo
maior que o coco ; e tem experiência que
a fegunda cafca deile he muito mais efficaz

contra a peçonha
,
que a pedra Bezoar

,
que

vem daquellas partes Oi-ientaes
,
que fe cria

no bucho de huma alimária , a que os Par-

feos
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feos chamam Pazon , de que nos livros de

iioíTo Commercio tratamos largamente fal-

lando das coufas contra peçonha. A mais

commum , e notável mercadoria que cilas

Ilhas tem
,

por cuja caufa fe navega para

ellas 5 he o cairo que diilemos
,
por fe náo

poder navegar em todas aquelias iem eiie.

E aííi tem huma maneira de marilco tão

miúdo 5 como caracóes , mas de outra fei-

ção , e de hum oíTo duro ^ branco , e lui-

troío , entre os quaes fe acham alguns tão

pintados , e luftroíbs
,
que feitos em botões

com hum cerco d? ouro
,
parecem alguma

coufa efmaltada , dos quaes fe carregam por

laílro muitas náos pêra Bengala , e Sião

,

onde fervem de dinheiro , ao modo que en-

tre nós ferve a moeda miúda de cobre pê-

ra comprar as coufas miúdas da praça. E
a efte Pvcyno de Portugal também fe trazem

por laílro dous , e três mil quintaes alguns

annos , os quaes fe levam a Guiné , aos

Reynos de Beneij , e Congo , onde fe gai-

tão no mefmo ufo de moeda , e o Gentio

do interior daquelias terras fazem defta moe-
da thcfouro. E á maneira de como os mo-
radores daquelias Ilhas o apanham , e peí-

cam , he fazerem grandes balfas de folha

de palma , liadas humas com outras por

fe não efpedaçarem ; e lançadas no mar,
fóbc eíle mariíco a ellas bufcar algum ce-

vo j
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vo ; e como eílas balias eftam bem cuber-

tas delle , tiram-as á terra , e apanhado
,

todo lie mettido debaixo da terra té que

apodrece o pefcado que tem , e de íi lava-

do no mar , ficam os búzios ,
(que aííl lhe

chamamos nós , e os Negros Igovos
, ) mui

alv^os
5

pêra com menos nojo os tratar nas

máos
3
que a moeda de cobre , de que nef-

te Reyno vai hum quintal de três té dez

cruzados , fegundo vem muito , ou pouco
da índia. Tem mais ellas Ilhas muita pef-

caria, de que íe faz grande cópia de mo-
xama

,
que íe leva pêra muitas partes por

mercadoria , em que fe ganha bem , e aííí

em azeite de peixe, e cocos, ejágara
,
que

fe faz delles ao modo de açucare. Quanto
áscoufas de artificio que agente delias faz,

sáo pannos de feda , e algodão , e delles

são taes
5
que coufa de recedura não fe faz

melhor em todas aquellas partes , e ifto prin-

cipalmente nas Ilhas Ceudii , e Cudú , on-

de dizem que ha melhores tecelões
, que

em Bengala , e Choromandel. Porém toda

a feda , e algodão , de que fazem eíles pan-

nos , lhes vem de fora , por ferem mui des-

falecidas deilas duas coufas , e aíli de arroz
,

que todo lhe vai de carreto. Tem criação

de gado vacum , carneiros , e ovelhas ; mas
não tanto que lhes efcufem as manteigas,
que lhes vam de Ceilão , e de outras partes

,

ein
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em que fe faz muito proveito. A gente deC-

tas Ilhas , com que os noíTos tem communi-
cação , he baça , fraca , e maliciofa , cou-

fas que fempre andam, juntas , não fomente

em a natureza dos homens , mas ainda nos
brutos animaes , donde fe pode verificar hu-
ma paradoxa

,
que todo fraco de animo he

maliciofo em cautelas. Veíle a principal gen-

te pannos de feda , e algodão ; e a outra

da plebe , das mefmas palmeiras , e de her-

vas tecem fua cubertura. Tem lingua pró-

pria
3 poílo que os que vizinham com a cof-

ta do Malabar , faliam a fua lingua
,
prin-

cipalmente na Ilha Maldiva , onde eftá El-

Rey
, por caufa de concorrerem a ella mui-

tos Malabares. E a efta Ilha cliegou João Go-
mes

,
que

, (como no princípio diífemos
, )

Diogo Lopes defpachou pêra vir a ella fa-

zer huma cafa forte á maneira de fortale-

za
5
pêra dalli feitorizar cairo , e outras cou-

fas que ha na terra pêra provimento das

Armadas. O qual polo que já eftava aíFen-

tado entre ElRey , e D. João da Silveira

fobre o fazer deíla cafa , como atrás fica
,

clleJoão Gomes foi recebido d'ElRey com
gazalhado , e lhe deo lugar onde pudeíTe

fazer a cafa que requeria. E porque elle

levava recado que mandaíTe logo cairo, e

outras coufas que ha na terra pêra provi-

são da feitoria de Cochij , e não podia jun-

ta-
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tamente dar sviamento a iíTo , e mais fazer

a cafa forte de pedra , e cal
,
por íiao achar

eílas achegas preftes
,

pêra que havia mií-

ter mais vagar ; como homem que eftava

em terra pacífica , e que tinha o Rey por

íi , fez huma força de madeira pêra feu

recolhimento , no qual durou pouco tempo ;

porque o regular curfo das coufas , em que

os homens trabalham , he
,
que cada hum

colhe a novidade da terra fegundo o que

neila femeou. E como João Gomes ,
por

fer homem cavalleiro de fua pelToa , era hum
pouco impcriofo , e queria que todo mun-
do lhe obedeceíTe , e que baftava fer Portu-

guez
,
pêra ifto aííl fer ^ e mais Capitão d'El-

Rey de Portugal ; quantas náos de Mou-
ros alli vinham ter, todas queria que efti-

veíTem a feu mandar , como fe elle fora o
Rey da terra. Do qual modo , e tratamen-

to os Mouros fe efcandalizavam ; e fobre

efte efcandalo fe ajuntou o damno , e per-

da
,
que Gromalle Mouro de Cambaya re-

cebeo em a náo ,
que lhe tomou D. João

da Silveira
,
quando alli veio ter

, ( como
atrás efcrevemos.) Finalmente , tanto que

elle foube que João Gomes alli eftava , e

que tinha dez , ou doze homens comfígo

fomente , ajuntáram-fe os Mouros efcanda-

lizados de João Gom.es
,

que foram ter a

Cambaya, e armados certos navios deram
fo«
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fobre elíe , e o mataram com quantos ti-

nha comíigo.

CAPITULO VIU.

Do que fez Chriftovao de Soufa com huma
Armada

, que lhe o Governador Diogo
Lopes deo pêra ir d cofia de Dahul : e

sjfl do que palpíram outros
, que

também enviou o anno feguinte,

A Trás fica como Chriílovao de Soufa

foi mandado per Diogo Lopes de Se-

queira com féis velas de Armada para an-

dar na corta de Dabul
,

por razão do que
os Mouros alli tinham feito no tempo de
Lopo Soares. Sobre o quai caio elle tinha

lá enviado João Gonçalves de Caftelio-bran-

co com três fuílas , ao qual Diogo Lbpes
mandava que fe ajuntaífe com. Chriílovao

de Soufa , e andafte com elie té a entrada

do inverno em guarda daquella coíla , e náos

que de Goa , Cananor , Cochij hiam carre-

gar a Chaul , onde tinhamos huma feitoria „

de que era Feitor Diogo Pais. Seguindo»

Chriílovao de Soufa eíla viagem , como foi

já no fim de Janeiro , achou os ventos No-
roeíles

,
que naquella coíla pêra fua viagem

eram mui contrários. E parecendo-lhe que

abraçando-íe mais com a coíla , em algu-i

mas enfeadas , ficaria mais abrigado dos

ven-
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ventos ,
que lhe eram ponteiros , e tam-

bém nas abras dos rios podia achar alguns

navios de Mouros ,
que furtadamente de

nós paíTavam dalli pêra Cambaya cem al-

guma pimenta ; cofeo-fe bem com a terra

,

té chegar a barra do rio Citápor , onde

foube que eftava hum.a náo
,

que carrega-

va de pimenta. A gente da qual tanío que

vio iium catur
^

que Cbrifiovao de Soufa

mandava a ella , íalvou-íe em terra , leixan-

do a náo defamparada , com que o catur

não teve m.ais que fazer que ievalJa. ChriP-

tovão de Soufa , tanto que os Ncroefíes o
leixáram , fe poz em camanho pêra Dabul

,

onde achou nova que os Mouros , chegan-

do Ruy Gomes d'Azevedo á barra do rio
,

ao longo do qual eílá a Cidade Dabul íi-*

tuada , o vieram comm.etter com muitas fuC-

tas ; e eftando com ellas ás bom.bardadas

,

faltou-lhe fogo na pólvora , com que fe

queimou elle . e a gente ; do qual defaílre

efcapou huma m^ulher Portuguez
,

que os

Mouros cativaram , e ifto haveria féis , ou
fcte dias que paliara : Cuidando Chriftovao

de Soufa que eíla caravela lhe fcava atrás

,

por náo ler boa pêra abolinar no tempo
que a levou ao longo da cofta , e ella lan-

çou-fe ao mar pêra mais cedo íè ir perder.

Chriftovao de Soufa com. o primeiro impe-

lo da indinação que teve deíle cafo quizera

com-
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commetrer ir dar febre a Cidade Dabul

;

peró leixou de o fazer
,

porque a entrada

do rio tinha hum baluarte mui forte , e

cheio de tanta artilheria
,
que podia metter

no fundo quantas veias quizeíTem entrar pê-

ra dentro , e mais tinha já perdida a gente

da caravela. E eílando determinado pêra

ir a Chaul ver fe andava Já João Gonçal-;

ves 5 e com elle vir commetter efte cafo com
mais cópia de gente , deo-lhe tamanho tem-

poral de Noroeíle
,

que o fez recolher na

enfeada dos Malabares
,
que fera de Chaul

duas léguas. PaíFada a qual fúria do tem-

poral , depois de naquella enfeada ter poC-

to o fogo a huma povoação de Mouros

,

tomou- íe á barra de Dabul , onde achou
outra tal nova como a primeira de huma
náo noílá , que os cfficiaes de Cananor man-
davam á feitoria de Chaul , a qual as fuftas

de Dabul tinham m.ettido no fundo. Quan-
do dirifrovao de Soufa fe vio em meio def-

tes dous defaftres
,
que elle attribuia a íi meP-

mo polo modo que paíTáram , foi-fe com
efta indinação a Chaul em bufca de João
Gonçalves ; mas achou lá nova fer partido

pêra Goa , donde depois o tornou o Go-
vernador a mandar, como veremos. Chrií-

tovão de Soufa, porque nao oleixavam os

Noroeíles
,

que naquelle tempo alli curfa-

yam muito ; e podia já mal foíFrer a vela ^

e tam-
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e também não via modo pêra tomar emen-

da dos Mouros de Dabul , recolhidos man-
timentos , fez-íe á vela caminho de Goa

,

dando primeiro em hum lugar chamado
Calacij cinco léguas de Dabul

,
por fer feu

,

o qual commettimento houvera de cuftar

a vida de muitos
,
per efta maneira. Chrií^

továo de Souía chegado de noite á barra

defte lugar
,

parecendo-lhe que por fer de

noite fe poderia melhor vingar dos Mou-
ros , fe os íomaíTe de fob reialto , leixou a

caravela de Lourenço Godinho , e a fua

galé na barra , e em duas fuftas , e hum
paráo 5 e bateis fe m.etteo pelo rio acima

,

fendo luar bem claro. Peró como os Mou-
ros eílavam de avifo fobre elle

,
que fa-

biam andar per aquella coíía , efcandaliza-

do do que os Mouros de Dabul lhe tinham

feito
5
quando entrou no lugar

,
pofto que

era grande , e nobre , com fumptuofas mef-

quitas , era já todo defpejado , com que

não teve mais que fazer
, que entrar no lu-

gar , e deífa pouquidade que fe pode ha-

ver da gente commum recolhia á praia

,

pêra embarcar pela manhã. A qual não lhe

pareceo tão pacífica y como a noite : cá com
fua vinda appareceo fobre o lugar hum Ca-
pitão com té quatrocentos homens , os mais
delles frecheiros , como gente detcrm.inada

,

e oíFerecida a morrer. Chriflovão de Sou-
fa
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ía parecendo-lhe que andava ainda no lu-

gar alguma gente noíla no engodo do es-

bulho 5 íahio com té quarenta efpingardei-

íos 5 e a mais gente que tinha
,
que feriam

cento e cincoenta homens per todos. E quan-
do chegou a huma rua do lugar , traziam

os Mouros diante íi ás frechadas alguns dos
noífos

5
que lá andavam j e dando Sant-lago

com o alvoroço que a gente levava , del-

carregáram as efpingardas nos Mouros. Os
quaes foíFrendo aquelle primeiro Ímpeto

,

como todos eram frecheiros , amiudaram
fuás frechas

,
que nunca mais os noíTos ef-

pingardeiros puderam cevar fuás efpingar-

das. E porque eíles nao trazem adargas

,

como a outra gente de armas , foram os

primeiros que começaram receber o dam-
no das frechas , e aíTi os primeiros que fe

. puzeram em laivo caminho das fuílas. O
qual defamparo fez a Chriílovao de Soufa

vir-fe também recolhendo a ellas
^ por fe

ajudar da artilheria que nellas eílava , com
que podiam varejar ao longo da praia

, pê-

ra os Mouros darem lugar a fe embarca-

rem ; mas defta induftria Chriílovao de Sou-
fa fe nao pode fervir ,

porque fentindo-a os

Mouros , mettêram-fe entre os noíTos , e a

embarcação de maneira, que nao podiam
tirar das fuílas , que nao fizeiTem tanto dam-
jio em os noífos, como nelles. Finalmente

Chrif-
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Cliriftovão de Soufa por tomar a embarca-

ção 5 e os Mouros por lha defender , fe

paíTáram rres horas , té que á força de fer-

ro elle fe achou ao embarcar fomente com
dez homens derredor de li

,
porque de cen-

to e cincoenta , com que eIJe faliio , to-

dolos outros eram embarcados , de que as

peíToas que o mais acompanharam té íe met-

ter na fuíla , foram Francifco de Soufa Ta-
vares feu fobrinho , e Belchior Tavares. O
qual negocio foi tão quente

,
que entraram

os Mouros com elles dentro na agua , e

com as mãos queriam reter a fuíla , dos

quaes muitos ficaram na praia eftirados , e

dos noíFos foram feridos trinta e cinco ; e

hum bombardeiro , efíando dentro na fuíla
,

huma frecha o foi matar. Recolhido Chrif-

tovão de Soufa ás fuás embarcações , foi-fe

caminho de Chaul
,

para aquella gente fe-

rida fer melhor curada. Diogo Lopes de Se-

queira
,

porque a Goa lhe foi recado do
que acontecera na perdição da caravela , e

náo
, que os Mouros de Dabul mettêram no

fundo 5 como ora contamiOs , e na infor-

mação deíle cafo foi culpado tanto Chrií^

tovão de Soufa
,
que fem mais aguardar ou-

tro recado , o mandou logo vir. O qual re-

cado levou António Rapofo
,

que hia em
companhia de João Gonçalves

,
que Chrií^

tovão de Soufa cuidava eílar em Chaul , e

Tom.III.P.L X elle
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elle era já partido pêra Goa , como dilTe-

rnos , o qual trazia quatro, ou cinco na-

vios , c com os mais que tinha Chriftovao

de Soula , a quem elle elcrevia que lhe en-

tregalTe os que trazia ccmfigo
, João Gon-

çalves havia de andar naquella cofta. Peró

Chriilovão de Soufa , como lhe conílou ,
que

por Diogo Lopes íer mal informado do

cafo 5 lhe mandava que entregaííe a Arm.a-

da 5 elle o não quiz fazer , eftando ainda

em Chaul curando a gente ferida do cafo

que ora contámos ; e depois que foi em
Goa , Diogo Lopes ficou fatisfeito das ra-

zoes que lhe elle deo da culpa
,

que ante

elle lhe quizeram dar
,
porque também fou-

be Diogo Lopes não fer culpa fua, fenão

defaílres ; e que quando conveio pelejar,

ç^Xç^ o fizera como cavalleiro que era. E
Ic^-o no verão feguinte mandou Diogo Lo-

pc^ a Chriftovao de Sá , filho de Henrique

de Sá Senhor de Matofmhos , e Alcaide

mor do Porto com. três galés para andai

de Armada na coda de Chaul, e paragen:

de Dio. Porque foube per João Gonçaíveí

quantos modos Meiique Az Senhor de Dic

bufcava pêra com fuás fuílas damnar as nof

fas coufas
,
quando fe podiam ajudar de

nos ; e tam.bem por caufa das fuílas de Da-

bui , de quem as nofi^as nács , e navios
,
qu(

hiam a Chaui , recebiam muito damno. I

os
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os Capitães das duas galés
,
que hiam com

Chriíiováo de Sá, eram D.Jorge de Me-
nezes feu primo com irmão , filho baílardo

de D. RodrÍ2[o de Menezes Coramenda-
dor da Granduía da Ordem de Sant-Iago

,

e Jorge Barreto de Beja. Com as quaes ve-

las Chriilovão de Sá andou naquella cofta

de Cambaja , e aíFi aílombrou Zvielique Az
,

vendo que começavam já de attentar neile

,

que recolheo Tuas fuílas ; e acabado o tem-

po que ]he Diogo Lopes limitou que an-

da íFe alli , tornou-fe pêra Goa. Nas coílas

do qual veio António de Saldanha ter na-

quella paragem de Dio , o qual vinha de
Ormuz 5 onde invernára da vinda do eRrei-

to 5 como atrás efcrevemos. E eíle peque-

no tempo ,
que António de Saldanha an-

dou na cofta de Dio
,
quaíi de paíTada , co-

mo era na monção que as náos de Meca
vem pêra aquella Cidade , fez neilas boas
prezas

,
que fe accrefcentáram ás outras que

trazia da cofta de Arábia. Com as quaes
chegou á índia , onde todalas Armadas

,

que Diogo Lopes fez os annos de dezoito

,

e dezenove , fe recolheram
,
porque aíE o

tinha elle ordenado pela neceílidade que
havia das velas , e da gente pêra huma grof-

fa Armada
,

que o anno de quinhentos e
vinte havia de fazer pêra entrar o eftreito

do mar Roxo
, que lhe ElRey mandava

^

X ii CO-
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como fez ; e adiante faremos relajao dei-

ta íua ida.

CAPITULO IX.

Do que pajjou huma Armada de quator^

^e velas , Capitão mor Jorge d''Albo^

querque
,

que o ajino de quinhentos e

dezenove ElRey D. Manuel mandou
d índia : e do que Diogo Lopes

de Sequeira nijjo fez.

Anno de quinhentos e dezenove fez

ElRey D. Mr^nuei huma grolTa Ar-
mada de quatorze velas

,
porque mandava

fazer algumas fortalezas na índia , e Capi-

tães a novos deícubrimentos
,
pêra que con-

vinha cópia de velas , e gente , a capitania

mór da qual frota deo a Jorge d'Alboquer-

que
5 que na índia havia de fervir de Ca-

pitão da Cidade Malaca depois de Aífon-

10 Lopes d'Acofta. E em quanto não en-

traíTe nefta capitania , dava-lhe ElRey hu-

ma viagem pêra a China
,

pelo modo de
Fernão Peres d'Andrade

,
pêra a qual ida

lá na índia lhe haviam de fer dados navios,

Ó Que lhe dava pola experiência que tinha

de feus ferviços naquellas partes , em que
moftrou muita virtude , e cavalleria que ha-

via nelle. Da qual Armada aquelle anno

paffáram fomente quatro náos, de que eram

PS
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os Capitães Lopo de Brito filho de João de ^
Brito , Pêro da Silva filho de Ruy Mendes
de Vafconcellos fenhor das Villas de Fi-

gueiró e Pedrógão ,
que havia de andar por

Capitão do trato de Cochij pêra Ormuz
,

João Rodrigues d'Almada , e Francifco da
Cunha

,
que partindo depois a fete de Junho

,

chegou a Cochij a dez de Outubro. E os

que não paíTáram aquelle anno á índia , e

invernáram em Moçambique , e per aquella

cofta , foram eíles : o meíino Jorge d'Albo-

querque , Chriftovao de Mendoça filho de

Diogo de Mendoça Alcaide mór de Mou-
rão , Rafael Pereftrello , Rafael Catanho

,

Diogo Fernandes de Beja , o Doutor Pêro

Nunes
,
que hia pêra fervir de Veador da

fazenda daquellas partes
,
pelo modo de Fer-

não d'Alcáçova , de que atrás falíamos. Ma-
nuel de Soufa , filho de Duarte de Soufa

,

Gonçalo Rodrigues Corrêa , D. Diogo de
'

Lima
5
que arribou a eíle Reyno , e D. Luiz

de Gufmão Fidalgo Caftelhano
,

que fe

levantou com hum formofo galeão que le-

vava ; e o cafo fuccedeo per eíla maneira.

Seguindo eíle D. Luiz fua viagem
,
quando

foi na traveíTa do cabo de Santo Agoílinho
pêra o de Boa Efperança

, que he a regu-

lar derrota , deo-lhe hum tempo que lhe

quebrou o leme , e ficou tão fcm corregi-

mento
, que lhe foi forçado arribar á terra

de
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de Sanita Cruz do Brafil. Na qual parte

por deícuido que teve , eftando em terra

fazendo o leine , os Brafijs lhe mataram cin-

coenta e tantos homens , em que entrou o
Piloto. Vendo-fe D. Luiz com eíle dcíaílre

,

que elle houve por boa fortuna , fegundo

feus máos propoíitos , de que já havia al-

guma noticia em palavras que ante tinha

foltado 5 como era homem, á maneira de

foldado , aflentou em feu peito de fe tornar

,

e ir-fe pêra Itália , e andar naqueile arcipe-

lago a toda roupa. E porque fe pudeíTe

melhor fenhorear dos Portuguezes que fica*

ram , fingio que queria bulcar as arcas de

todos 5 dizendo que tinha fabido que dos

defuntos que os Braíijs mataram , muitos

tinham tomado parte de fua fazenda. A qual

bufca fazia per mãos de Caílelhanos
,

que
hiam em o galeão, entre criados, e outros

que convocou pêra feu propoíito ; e como
achava arma alguma nas arcas , tomava-a

logo , dizendo que o fazia por evitar bri-

gas em a náo. Per eíle modo feito fenhor

da iiáo , começou defcubertamentc moftrar

quem era , fazendo cruezas como hum aí-

goz , em que matou alguns Portuguezes ; e

poílo na volta das Ilhas terceiras, o Mef-
tre Fernando Aífonfo , que elle trazia co-

mo prezo
,

per artificio lhe fogio , o qual

lhe fervia de Piloto, e aíli hum batel com
ai-
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alguns marinheiros. E porque elle levava

já tomada huma naveta de Duane Bello

hum mercador de Lisboa , a qual vinha

da Ilha S. Thomé carregada de açucares

,

eefcravos, e huma caravela que tomou en-

tre as Ilhas , e com os poufos que de hu-

mas em outras andou fazendo, e fama que

os fogidos deram delle , fe foube feu pro-

pofito 5 vigiáram-fe as povoações pequenas

deiie , e nos primeiros navios que partiram

pêra efie Reyno fe veio. o Meílre dar con-

ta a ElRey. O qual logo a grão preíTa man-
dou daravifo a todolos portos de Caítelía ,

que vindo aili , o prendelTem , e trabalhaf-

fem por lhe romar o galeão. Elle tanto que

nas Ilhas houve eíles dous navios
,

partio-

fe com elles caminho das Canárias , ante

de chegar ás quaes , tomou outros dous

carregados de paílel , e pefcado , com que

entrou no porto da Gomeira por vender

eíles roubos. Sobre a qual venda, em que

cntrevinha o Capitão do lugar, houveram
ambos diíferenças , com que D.. Luiz com.e-

çou de lhe esbombardear a povoação ; e hou-

ve tal refpofta da artilheria que nella havia ,

que lhe quebraram a verga grande do galeão.

Vendo-fe elle manco fesTi o poder marear ,

já como homem aíTombrado dos males que

tinha feito , e que nao fc atrevia' com ta-

manha preza
,

pêra que havia miíler mais

po-
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poder de gente , e que ella hia dizendo quem
era , baldeou a artilJieria do galeão na me-
lhor caravela , com o mais precioío que

lhe pareceo deftes roubos , e com gente de

fua quadrilha íe partio pêra Caílella , lei-

xando o galeão , e as outras velas
,
que de-

pois vieram ter a poder de feus donos. E
por acabarmos efta fua vil tragedia , che-

gado elle D. Luiz ao porto de Cales , on-

de já era o avilb d'ElRe7 /obre elle , ef-

capou da prizão em que o quizeram to-

mar ; mas depois foi tomado em terra , e

levado a huma torre do alcácer de Sevilha
,

da qual per tiras
,

que fez dos lançoes em
que dormia , fe lançou ', e como ainda ti-

nha grande altura pêra chegar a baixo , lei-

xou-fe cahir , onde quebrou ambas as per-

nas. E jazendo aíli como mereciam fuás

obras , aos gemidos da dor que tinha acu-

dio hum homem
,
que o falvou ás coftas

em hum Mofteiro de Frades , e depois foi

ter a Itália , onde acabou mal , como fuás

obras mereciam. Outro galeão, que tam-

bém hia neíla Armada , de que era Capi-

tão Manuel de Soufa , tem outra tragedia

mais miferavel ; o qual apartando-fe da com-
panhia de Jorge d'Alboquerque , e chega-

do a Moçambique, poílo que era já tarde,

commetteo paifar á índia. Peró como os

ventos Levantes eram forçofos , não os po-
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dendo foíFrer , arribou a terra áquem do

cabo Guardafú pêra fe prover de agua , de

que andava mui desfalecido : á mingua da

qual
,
por a miuita gente que levava

,
que

paiTavam de duzentos homens , IhQ eram

mortos alguns. Com a qual neceíTidade fe-

guindo a cofta caminho de Melinde , veio

ter a hum lugar chamado Matua , onde lei-

xado o galeão hum pouco largo da cofta

com quarenta homens no batel , fahio em
terra bufcar agua , a qual achou em fontes

hum pouco aíFaftadas da povoação. A gen-

te da terra tanto que os viram , com refref-

co de gallinhas , e outras coufas os vieram

bufcar , aos quaes acharam occupados en-

chendo barris , e vafdhas de agua ; e como
todos vinham famintos deftas duas coufas

,

defcuidáram-fe tanto do batel
,
que lhes fi-

cou em fecco com a maré
,
que alli efpraia

muito. Quando o elles viram tão longe da
agua 5 huns a levar a que tinham recolhi-

do nos barris ^ outros aos hombros , a elle

começaram de fe apreífar; a qual preífa 03

Mouros lhe atalharam com outra maior

,

vindo fobre elles mais de dous mil , que
os tinham em olho do lugar onde eftavam

efcondidos , efperando alguma conjunção ;

e foi ella tal
,

por o galeão eílar mais de
meia légua a la mar

,
que todolos noíTos

ficaram enterrados naquella praia. Os do
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galeão vendo tamanho defaííre , em que en-

trou o Capitão , e Piloto
,
que haviam de

j
governar a elles , e a elle , nao oufando
fahir em terra , nem efperar mais tempo

,

por a grande neceííidade que tinham de
agua , deram á véla o melhor que puderam ,

por a miaior parte da gente andar enferma

,

e foram a hum lugar chamado Oja
,

que
fera além de Melinde contra a índia vinte

léguas. No qual lugar acharam mantimen-
tos , e o mais que haviam mifter \ e hou-

ve tanta facilidade na maneira deíla com-
municaçáo per efpaço de dias

,
que fe foi

á terra o meL^re com cinco peíToas , de que

os principaes eram , Simão de Pedrofa mo-
ço da Gamara d'ElRey , e Belchior Mon-
teiro , ambos naturaes do Porto , onde o
fenhor de Oja os teve íeis dias , fem os que-

rer leixar ir ao galeão , moílrando ter mui-

to contentamento de faa eílada
,

pedindo-

]hes que invernalTem alli , onde \h^s. feria da-

do todo o neceíTario. Os do galeão pare-

cendo-lhes que eram elles mortos , ou cati-

vos , como já não traziam cabeça que os

governaíTe , e todo feu eflado era fal var-

ie das mãos dos Mouros
,

pois o nao po-

diam frizer da enfermidade , de que o ga-

leão andava tão ifcado
,

que cada dia lan-

çavam mortos ao mar, porque entre qWqs

náo havia força pêra levar ancoras^ corta-

ram-
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ram-as , fazendo-fe á vela , com temor que

os podiam tomar ás mãos : tanta era a con-

fiança
,
que elles tiniiam na íua força. Quan-

do o meílre , que eílava em terra , o vio

partir , foi-ie ao fenhor que o entretinha
,

a que elles chamam Rey , o qual havendo

compaixão do que lhe íbbre iíTo difíeram

,

lhes mandou dar hum paráo pêra irem to-

mar o galeão ; mas elle hia já tao longe

,

que tomaram elles por falvaçao tornar-fe

á terra a ElRey
,
que os recebeo mui bem.

O galeão como não levava outro Piloto fe-

não o contra-mieítre
,

que do officio íabia

mui pouco , foi aíTentar a quilha em hum
fecco de arêa junto da Ilha de Qiiiloa , on-

de per os Mouros delia , e de Monfía , e

Zenzibar foram mortos , fem darem vida a

mais que a hum moço fobrinho do meftre

,

o qual ElPv.ey de Zenzibar falvou para

m.andar em prefente a ElRey de Momba-
ça , cujo vaflallo elle era ; e per derradeiro

efcorchado o galeão de quanto levava , Uiq

puzeram o fogo
,
que he o coníumidor de

todalas coufas. As outras velas
,
que foram

em companhia de Jorge Q'Alboquerque

,

poílo que não tiveram tantos trabalhos, af-

ias foram aquelles que lhe fez não paíTarem

á índia , e invernar em Moçambique , on-
de muitos ficaram enterrados de enfermida-

de. Diogo Lopes de Sequeira
,

pofio que
não
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nao fabia deíles defaílres
,
per as náos que

chegaram á índia foube como partiram def-

te Reyno quatorze velas , e que fegundo

os tempos que tiveram nefta viagem
,
pare-

cia que invernavam todas em Moçambique
,

e per aquella coíla, E como pelas cartas que

ElRey D. Manuel lhe efcrevia apertava mui-

to que em toda maneira entraíTe o eftreito

de Meca , fe o já nao tinha feito
,
pêra a

qual ida elíe fe apercebia , e como vieíTe

a monção
,
partir ; houve que efta inverna-

da de Jorge d'Alboquerque lhe vinha a po-

pa
,

pêra de Moçambique o ir efperar ao

cabo Guardafú , e levar parte das náos , e

gente frefca
,
que com elle hia. Pêra o qual

negocio mandou hum Gonçalo de Loulé ho-

mem diligente , e que entendia bem as cou-

fas domar, com cartas aJorged'Alboquer-

que em hum navio
,
que Uiq deo , em que

lhe efcrevia que com o primeiro tempo el'

le fe puzeíle em caminho , e o foííe efpe-

rar ao cabo Guardafú com toda fua frota

;

e achando nova que era já paífado , fe foC-

fe trás elle caminho do eílreito. E poílo que

nefta viagem também Gonçalo de Loulé,

entre animo , cubica, e neceííidade paíTou

muitas coufas ,
por ferem mui miúdas

,
que

nos poderiam deter ; baila faber que toman-

do elle a cofta de Melinde , na mao fez

muitas prezas
^

por recolher as quaes def-

pe-
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pejou o feu navio do neceíTario , e depois

com tormenta alijou tudo. E porém per

aquelia coíla foi apanhando algumas relí-

quias
5

que ficaram do galeão Santo Antó-

nio 5 aííi como o meílre com feus compa-

nheiros em Oja , o ibbrinho em Zanzibar

,

e aííi alguma artilheria groíía em a Ilha

Monfía , as quaes peças elle entregou em
guarda ao Rey

,
por ferem tão groíías que

as não podia levar , e per derradeiro foi

levar o recado a Jorge d'Alboquerque. O
qual tanto que teve tempo , fe fez á vela

;

e quando chegou ao cabo Guardafú 5 achou

nova fer Diogo Lopes já paliado ; e não o
feguio como lhe mandava

,
por mxuira par-

te das náos que levava ferem da carga da

efpeciaria , e de armadores
,
que lho tolhe-

ram com muitos requerimentos , e proteí-

tos , aprefentando o traslado de feus con-

tratos
5
per os quaes não eram obrigados an-

dar em Armadas. Finalmente Jorge d'Al-

boquerque poz a proa no cabo de Rofcal-

gate da cofta Arábia , onde fabia que Dio-

go Lopes havia de tornar ; e fendo tanto

avante como as Ilhas da Maceira , teve hum
tão grande temporal

,
que efteve quaíi per-

dido em fundo de cinco braças. Sahido do
qual perigo, em que fe também achou hu«
ma náo de hum Baftião Figueira de Goa,
que hia pêra Ormuz , foi ter ao porto de

Ca-
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Calayare , onde paíTou outro maior, por
fer cauíado não dos temporaes , mas da ma-
lícia 5 e cubica dos homens , que he mais

perigofa
,
que os temporaes da natureza j e

o caio foi eíte. Eftava naquella Villa de
Calayate

,
que he d'EiRey de Ormuz , hum

feu Governador , a que elles chamam Gua-
zil 5 o qual havia dias que era chamado por

ElRey por caufa de mexericos , o que cl-

le diííimulava , dando algumas efcufas que
ElRey não recebia. E defejando elle de o
haver á m.ao , eícreveo a Duarte Mendes
de Vafconcellos

,
que alli andava com hu-

ma fuíta
,
per mandado do Capitão de Or-

muz
5
que fabia fer grande amigo do Gua-

zil
,

que havia nome Raez Xabadim
,
que

trabalhaíTe por lho haver á mão
;
por a qual

coufa lhe promettia muito , além do fervi-

ço que fazia a ElRey de Portugal
,
pois o

Reyno de Ormuz era feu. Duarte Mendes
como vio Jorge d'Alboquerque no porto

,

pareceo-Ihe que tinha acabado cfte feito ; e

dando-lhe conta do cafo , accrefcentou tan-

to com fuás razões importar muito ao fer-

viço d'EiRey D. Manuel
,
por aquelle Mou-

ro eftar m.eio aíevantado
,
que concedeo el-

le na prizâo. E aíTentou com elle que omio-

do de o prender feria , ir elle Duarte Men-
des ao ferão' com alguma gente , com que

collumava ir vifitar o Mouro ; no qual tem-

po



Década III. Liv. IIL Cap. IX. 335-

po eílariam es Capitães das rjáos na praia

,

e a hum certo final dariam de ílibito na ca-

fa , e aíTi o prenderiam. Peró o negocio fci

feito tanto com mais alvoroço
,

que pru-

dência , dos miniitros que niíTo eram , e o
Mouro fe vigiava de maneira

,
que cuíl( u

eíle commetier entrallo nas cafas vinte dcs

noílbs que morreram , e cincoenta e tantos

feridos. E ainda houvera de chegar amais,
fenao fora Diogo Fernandes de Beja

,
que

eftando fangrado daqueile dia , acudio com
a gente da lua náo á praia , c iegurou a

embarcação aos noíTos , e per derradeiro o
Mouro íalvou-fe per huma janella , c não
lhe miaráram mais de três homens. Eíle fim

tem as obras que fe com.niettem , dando o
beijo na face com a efpada efcondida. O
qual cafo , depois da vinda de Diogo Lo-
pes , elle caíligou na peíToa de Duarte Men-
des , levando-o daíli prezo a Ormuz

,
por.

induzir aiflbjorge d^Alboquerque , da via-

gem do qual Diogo Lopes ao eftreito ef-

crevemos neíle feguinte Capitulo.

CA-
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CAPITULO X.

Como o Governador Diogo Lopes de tSV-

queira partio com huma grojja Armada ao
ejlreito do mar Roxo : e do que pajjòu té
chegar á Ilha Maçud , onde o Emhaixa^
dor Mattheus foi coiíhecido fer do Frejie

"João j e do mais que fe alli pajjou.

O Governador Diogo Lopes de Sequei-

ra , tanto que enviou a Gonçalo de

Loulé ao calo que ora diílbmos , e defpa-

chou as náos
,
que aquelle anno haviam de

"vir com carga da eípeciaria a eíle Reyno

,

a capitania mor dos quaes deo a Fernão Pe-

res d'Andrade
,
que com ellas chegou a íal-

vamento
;
por não perder tempo

, poílo que
ainda de todo não tinha preíles as náos

,

c[ue eíperava levar
,

partio-íe de Cochij a

dous de Janeiro do anno de quinhentos e

vinte 3 vindo per Cananor , Calecut , Bati-

calá
,
provendo-fe de mantimentos , e cou-

fas que alli tinha mandado fazer , e a eftas

fortalezas do neceíTario pêra ília fegurança

,

€m quanto elie fazia aquella viagemi. E por-

que huns galeões
,

que tinha mandado fa-

zer em Calecut, não eram de todo acaba-

dos 5 foi neceíTario deter-fe alguns dias em
Goa 5 donde partio a treze de Fevereiro

com huma frota de vinte e quatro vélas

,

na^
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nas quaes levava té mil e oitocentos homens
Portuguezes , a fora outros da terra Mala-
bar 5 e Canarij , com os quaes fez niimero

de três mil homens de armas , leixando a

D. Aleixo de Menezes por Governador em
fua aufencia. Das quaes vélas eram dez náos

groíTas 5 dous galeões , cinco galés
,
quatro

navios redondos , duas caravelas latinas , e

hum bargantim pcra recados , de que eílas

peflbas eram Capitães, D. João de Lima,
Francifco de Távora , Ghriílovão de Sá

,

Chriílovão de Soufa
, Jeronymo de Soufa

,

Manuel de Moura , Diniz Fernandes de

Mello
5 Jorge Barreto Pereira , Pêro Gomes

Teixeira Ouvidor geral , António Rapofo
de Beja , Fernão Gomes de Lemos , Antó-
nio de Lemos feu irmão , Nuno Fernandes

de Macedo 5 Henrique de Macedo feu ir-

mão , Gafpar Doutel , Lourenço Godinho ,

Simão Guedes , Pêro de Faria , Francifco

de Mello , Pêro da Silva , António Ferrei-

ra , Diogo de Saldanha , e António de Sal-

danha. Ao qual Diogo Lopes de Sequeira

mandou cinco dias ante de fua partida com
quatro vélas dos Capitães

j
que com qIIq an-

davam de Armada
,
que fe foíTe diante dar

vida á Ilha Çocotorá j e achando nella al-

guns navios de Mouros, que os entretivef-

íè
j

por não levarem nova de fua ida , cá

fua tenção era não tomar a colla de Ara-

Tom. IIL P. L Y bia

,
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bia i ícnão a de Africa , começando no ca-

bo Guardafú , onde havia de fazer fua agua-

da 5 e alli o efperaíTe. E fendo cafo que

ho mar achaííe alguma náo de Mouros

,

que hia abocando entre ambalas terras pêra

entrar o eílreito
,
que lhe déíTe pouca caça

,

pêra fe elia poder ílilvar , e dar nova que

andava alli Armada noíTa de poucas velas

,

com que fícaílem fcm íufpeita da frota , e

que aquelle anno nao havia elle entrar no

eílreito. E poílo que António de Saldanha

levou diante cinco dias , teve Diogo Lo-
pes táo profpera viagem

,
que quaíi em hum

mefmo tempo chegaram todos ao cabo Guar-
dafú 5 e alfi huma caravela que deíle Rey-
fio partio , Piloto , e Capitão Pêro Vaz de

Vera , aquelle que Lopo Soares em fahin-

do do eílreito mandou com Lopo de Vil-

la-lobos com cartas a ElRey , como atrás

éfcrevemos. O qual Pêro Vaz trazia por
fegim.ento que foiTe ter nefte cabo Guarda-

fú neíle tempo
,
porque fabia ElRey pelo

que tinha efcrito- a Diogo Lopes da entra-

da do eílreito, que então podia fer alli. A
caufa da vinda do qual foi trazer cartas a

Diogo Lopes
,
per que lhe ElRey fazia fa-

bcr corílo per via de Levante tinha fabido

à ida dos Rum.es áquellas partes , encom-
ínendando-lhc que os foíTc receber dentro

fio eílreito o mais poderolamente que pu-

def-

!
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dcíTc, eque em toda maneira levaíTe com-
íigo o Embaixador Mattheus , o qual clle

Diogo Lopes já levava
,

pêra fazer fobre

o feu negocio o que lhe ElRey mandava.
E porque cm todalas partes que no roílo

de Guardafú elle quiz tomar pêra fazer agua-

da não achou lugar pêra iíTo , foi correndo

a coíla té chegar ao porto de huma povoa-
ção chamada Mete

,
que com fua vida lo-

go fe defpovoou , fomente huma Moura
Yclha de tanta idade

,
que não teve pés pe^

ra fe falvar. Per meio da qual Diogo Lo-
pes fez fua aguada , moftrando ella hum
rio fecco , e que cavaííem debaixo do mui-
to feixo que tinlia

,
porque naquelle tempo

fecco toda a ília agua hia furtada per bai-

xo. A qual velha Diogo Lopes , em galar-

dão defta fua obra , mandou dar pannos

,

e em modo de graça diffe que a fazia fe-

nhora daquelle lugar
,
porque ella o mere-

cia melhor que quantos nelíe viviam
, pois

todos o defamparáram . e ella não ; e por
amor delia mandou que lhe não foíTe pof-

to fogo
,

poílo que do tempo de António
de Saldanha elle ficou bem deftruido

,
quan-

do o tomou 5 fegundo atrás eferevemos. Par-

tido o Governador daqui , indo fempre ao
longo da coita , como lhe parecco ter paf-

fada á Cidade Adem , atraveffou á parte da
terra Arábia ^ em que ella eftá íituada, ©

Y ii che-
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chegou a efta coíla a treze de Março. On-
de lendo ranro avante como hum lugar cha-

mado Ara
,
por elle Governador com a lua

Santo António ir tomar o poufo junto de

António de Saldanha, que eilava já furto,

lem ambos faberem o perigo que tinham

de baixo da agua
, que era hum penedo

,

deo tamanha pancada nelle
,

que foi logo

a náo aberta , da qual fe não falvou , mais

que a gente, e alguma pouca de artilhcria,

e fato que vinha íobre cuberta. O qual de-

faílre deo nome ao lugar
,
porque lhe cha-

mam agora os noílbs o Penedo de Santo

António. Repartida a gente deita náo
, que

feriam té quatrocentas pelToas
,
pelas outras

,

paiTou-fe Diogo Lopes ao galeão S. Diniz

,

em que hia Pêro de Faria , e aos dezefete

de Março entrou per as portas do eílreito.

A qual entrada elle mandou feftejar com
bandeiras , eílendartes , trombetas , artilhe-

ria ; e ainda por m.aior feila , e animar .a

gente da perda da fua náo , m.andou foitar

alguns Alouros
,

que andavam nas galés a

banco
,

por ferem doentes ; e foi dita que

logo os aíTentos deites foram, reformados

com outros de novo
, que tomou Jerony-

mo de Soufa em huma gelua. Dos quaes

Diogo Lopes foube , como ao porto de

Judá eram vindos mil e duzentos homens

,

e féis galés de Rumes vinham pêra lançar
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gente em Zeibid , e dahi haviam de ir a

Adem. Diogo Lopes , como quem os hia

buicar , mandou logo pôrtodalas velas em
ordem, pêra que em vendo, com.mertendo ;

mas elles tiveram cuidado de fe guardar def-

te encontro
,
por ferem avifados da entra-

da daquella frota , tornando-fe recolher ao

longo da terra , e leixando o mar largo

,

per onde elia podia navegar. Diogo Lopes
de Sequeira

,
pofto que já na índia tinha

denunciado aos Capitães daquella frota , co-

mo lhe ElRey mandava que entraííe o cf-

treito j ante que partiíTe daquelle lugar do
poufo que tomou ,

paíTada a porta delle

,

os mandou chamiar , e alli em confelho lhe

tornou refamir a tenção d'ElRey D. Ma-
nuel naqueila entrada do eftreito

, que lhe

mandava fazer , e o que novamente efcre-

via per Pêro Vaz de Vera
,
que era chega-

do , como todos fabiam , e aíH a nova que

alli achavam dos Rumes. E finalmente que
toda aquella frota , em que era feita gran-

de defpeza , fomente a duas coufas era vin-

da : a primeira , a desbaratar a Armada dos

Rumes , fe lhe a cUq NoíTo Senhor fizeífe

tanta mercê que os achaífe ; e a fegunda

,

pôr o Embaixador Mattheus na terra do
Prefte , e faberem particularmente das cou-

fas daquelle Príncipe , a noticia do qual era

tão deíejada, como todos fabiam. Pratica^

das
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das algumas coufas fobre efta notificação que

o Capitão mor fez , acerca do modo que

teriam, em a navegação dalli a Judá , onde
eftavam os Rumes

;
porque o cafo não eíla-

va em termos pêra tratarem de outra cou-

fa
5
partio-le a frota poíla na ordem , e com

o regimento que lhe elle deo. E como os

ventos geraes contrários a fua navegação

começavam já a curfar , andou tão pouco
,

e iílo ainda com muito trabalho
,
que tinha

dalli
5 (onde de todo furgio

,
por não poder

ir mais avante ,) ao porto de Judá paííante

de cento e vinte léguas. Sobre o qual cafo

havido confelho , e praticados todolos in-

convenientes 5 e damnos que fuccedêram a

AíFonfo d'Alboquerque , e a Lopo Soares ^

quando commettêram aquelle caminho
,
por

fer fora de tempo
,
que aííentáram , viíla a

inftancia , com que lhe EIRey encommen-
dava as coufas do Prefte , fer mais feu fer-

vico ir bufcar a fua cofta
,

que trabalhar

por ir a Judá. E por ventura deíle defcu-

brimento de feu eílado , e portos fe faberia

coufa , que déífe mais breve caminho , e

mais feguro modo pêra darem fim ás entra-

das dos Rumes naquelle eílreito ; e quando
«ão houveífcv mais que fazer

, que poer Mat-
íheus em terra , ficava tempo pêra darem
hum caftígo ao Rey da Ilha Dalaca

,
por

caufa da morte de Lourenço cje Cofme , e

dahi
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dahi irem invernar a Ormuz. Approvadq
eíle parecer em que todos concorreram

,
por

fer em parte que demandando a terra rota

abatida , nem faberiam tomar a Ilha Ma-
çíú ,

por ie não atreverem os Pilotos a ií-

fo , nem menos Pêro Vaz de Vera
, que jg

alli fora , foi necelTario tornar á Ilha Cei-

bam
,

que ficava atrás
,
pêra dalli fazeren)

feu caminho. Na qual mudança fe mudou
o tempo de maneira , q^ue não podia ni ir

atrás 5 nem adiante , com que alfentou Djo-r

go Lopes de leixar alli António de Salda*

nha com todaias náos , e velas de ajto bor-

do , e elle em as de remo paílar-íe á coíla

AbaíTia ; mas aprouve a Noílo Senhor
,
que

ante de poer iíTo em eíFeito , vefpera de Paf-

coa da Refurreiçao lhe fobreveio tempo

,

que com toda ilia frota fez feu camiphq
ao porto da Ilha Maçuá , ainda com aíTá^

trabalho. E ao poer do Sol
, per detrás de

huma alta montanha no dia de Pafcpa , vi-

ram todos huma bandeira prefa da feição

daquellas , a que chamam rabo de gallo
,

dentro no corpo do Sol , aiUrmando-fe al-

guns que a viam mover, coufa que ^ to-

dos fez grande admiração ; e tomaram eíle

íinal em favor de noíTas cpuías , e deftrui-

ção da feita de Mahamed
, por fer naquel-

le dia de tanta fglemnidade , e em parte

onde elle prevalecia çpm abusão de fua kr
pui-
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pultura, e nós com poder de armas contra

elle. Com prazer , e alvoroço da qual vif-

ta , além de o dia fer feftivai , e o mais

celebrado de noíTa Religião , houve per to-

dalas náos grandes fuiias 5 e alegria : e quan-

do veio ao feguinte
,
que eram dez de Abril

,

chegaram á Ilha Maçuá. A qual Diogo Lo-
pes com os navios pequenos logo mandou
rodear

,
porque a gente de fua povoação fe

não paíTaíTe a terra firme
,

que fera delia

em parte pouco mais de dous tiros de béí-

ta ; mas ella havia jd cinco dias que eílava

deipejada , aíli de peíToas , como de fazen-

da
,

porque tantos havia que a noíTa frota

era viita das geluas
,
que andavam na pef-

caria do aljofre
,
que alli ha. Porém ainda

os noíTos acharam alguma pobreza em na-

vios pequenos
,

que como a noíTa Arma-
da entrou no porco , foram tomados , e aííi

duas náos de Guzarates
,
que fe fizeram á

vela na volta da Cidade Çuaquem , onde

Jeronymo de Soufa com lua galé foi to-

mar huma , e queimou outra , falvando-fe

toda a gente em terra no lugar de Arqui-

co , onde os moradores da Ilha Maçuá ef-

íavam todos recolhidos
,

por fer povoado
de Chriftãos do Preíle , e aíII em outro feu

lugar vizinho menos povoado , per nome
Decanij. E fegundo fe depois foube delles

,

tanto fugiram os Mouros de Alaçuá
,
quan-

do
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do viram as velas
,
parecendo-lhes ferem de

Rumes , como noíTas
;
porque algumas ve-

zes que alli vieram ter navios feus , tinham

recebido tanto damno delles
,
que 'os temiam

como a nós , de que tinham ouvido gran-

des males. Hum bargantim da noíTa Arma-
da

,
que também andava por haver á mão

alguma das geluas
,
que fe acolhiam ao lu-

gar de Arquico
,
que lho. o Governador man-

dava tomar
,

pêra haver lingua da terra
,

tanto fe chegou á praia
, que em huma al-

madia vieram ter com elle três homens. Os
quaes fabendo fer o bargantim de Portugue-

zes , foi tamanho o prazer nelles
,
que dous

fe lançaram dentro no bargantim , dizendo

que os levaíTem ao Capitão mor pêra lhes

darem huma carta
,
que levavam do Capi-

tão daquelle lugar ,
que era d'ElRey dos

Abexijs. Levados eftes dous homens ao Go-
vernador Diogo Lopes 5 hum dos quaes era.

Abexijs de nação , e outro Mouro , em che-

gando ante elle , lançáram-fe aos feus pés

,

os quaes elle mandou levantar , e recebeo

com gazalhado , fabendo fer enviados do
Capitão do Preíle. E recebida a carta

, que
vinha efcrita em Arábigo , continha-fe nel-

^a 3 como elle Capitão de Arquico per El-

Rey de Ethiopia feu Senhor dava muitos

louvores a Deos por fer chegado aquellc

vlia, em que Cliriílãos haviam de vir áquel^
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le porto 5 como entre elles fe efperava per

profecias que dilTo tinham
j

que fua vinda

foile muito boa , e pêra tanta paz , amiza-

de 5 e bem daquella terra delRey íeu Senhor,

como todoios feus vaíTallos eíperavam. E
porque os moradores daquella Ilha Maçaá

,

ainda que Mouros foííem , eram feus , lhe

pedia por m.ercê os houveíTe por feguros

daquella fua frota , os quaes com temor del-

ia eram acolhidos áquelle lugar Arquico

,

em que elle eílava , e ao outro Decanij. E
quanto aos ChriMos que nelles havia , nef-

tes não fallava
,
porque aos taes baftava-lhes

o nome que tinham peraeílarem feguros de

fuás armas
,
pois as do animo de todos eram

das chagas de Chriílo Jefas , em que todos

eram falvos. E que em retorno de hum an-

nel de prata
,

que lhe aquelle feu homem
daria, como íinal da paz, que no feu ani-

mo havia
, pêra receber , e agazalhar aquel-

le povo Chriílao de fua Armada , e o pro-

ver do que na terra houveífe
,

pedia que
lhe mandaífe outro fmal táo notável

, que
foiTe viilo per aquella m.efquinha gente da

povoação de Iviaçuá , que com leu temor
leixára ílias cafas.. Diogo Lopes , lida efta

carta , e recebido o annel
,
que lhe deo o

Abexij
,

por as coufas que o Em>baixadcr

Mattheus contava daquella Ilha Maçuá , e

lugar de Arquico , refponderem ás que aquel-

ie
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le Capitão dizia , entendco ferem feiís aqiiel-

les homens , e recado , e não algum artifi-

cio de Mouros pêra íe falvar. E feita mer-

cê a ambos , mandou-lhes dar huma bandei-

ra de damafco branco com huma Cruz no
meio 5 daquellas que coftumam andar em
noffas Armadas , da femelhança que tem íís

da Ordem da Milicia de Chriílo , refpon-

dendo ao recado do Capitão
,
quanto tem-

po havia que ElRey D. Manuel de Por-

tugal feu Senhor encommendava aos feus

Capitães mores da índia que trabalhaíleiH:

por vir áquelle porto aíTentar paz , e ami-

zade com o Preile fenhor daquellas regiões

da alta Ethiopia. E em íinal defta verdade,

e retorno do annel que lhe eile enviara
,

perque lhe pedia paz pêra os vaííaiíos def-

te Principe , cujo Capitão eile dizia fer , lhe

mandava aquella bandeira com o final da
verdadeira paz dos Chriílaos

,
pois por eile

Chrifto noíTo Redemptor fez paz entre Deos

,

e os homens. Tornando o bargantim a ter-

ra com eíles dous homens , hia o Mouro
tão ledo

,
polo feguro que levava aos feus

,

que temendo que o Abexij , que hia occu-

pado com a bandeira , levaíTe a alvicera da-

quella nova , ante que chegaíFe mais á praia
,

|e lançou ao mar , por ir diante com ella.

E parece que foi ifto permifsao de Deos pê-

ra aquelle final de no/Ta redemppo fer dal-

li
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li levado com mais pompa
;

porque polo

recado que o Mouro deo no lugar , fe ajun-

taram mais de duas mil almas entre Mou-
ros , e Chriílãos a quem mais corria ; e che-

gados ao bargantim
,
parecia que o queriam

levar nas palmas. Finalmente o Capitão do
lugar íabendo o dom que lhe o Capitão

mor mandava , veio á praia ao receber com
grande veneração ; e moílrando aos noflbs

quanto contentamento tinha de íua vifta

,

depois que per mandado delle a gente fe

poz em prociísâo , levou arvorada a ban-

deira com cantares de alegria ao lugar , e

niandou-a arvorar fobre fuás cafas. Diosro

Lopes como efpedio os homens
,
que leva-

ram eíle recado ao Capitão
,

quiz dar hu-

ma vifta á povoação da Ilha Maçuá
,

por-

<^ue lhe diziam haver nella muitas cifternas

de agua , da qual a Armada vinha hum
pouco desfalecida : e achou haver nella qua-

renta e nove , de que as dezefeis eram de

féis braças de comprido , três de largo , e

duas c meia de alto , e as outras fomenos
,

e em todas havia tanta cópia de agua
,
que

não quiz pôr muita taixa ás náos , e porém
repartio-a per todas. E porém depois de

vagar elíe Diogo Lopes
,

per íí quiz ver

toda a Ilha pêra melhor informação fua

,

com fundamento do que lhe ElPvey efcre-

-via : que notaiTe tudo
,
pêra ver onde fe po^

de-
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dcria melhor fazer huma fortaleza contra

os Rumes , aqui , ou na Ilha Camarão ^ e

fegundo a medição
,

que elle mandou fa-

zer no circuito delia, haverá mil e duzentas

braças. A íuã figura he quaíi como huma
meia lua : e jaz o lançamento delia com a

terra firme, (de que eítará aíFaííada obra de

dous tiros de béíla
,
) de maneira

,
que fe-

cha hum porto 5 e acolheita de náos ,
que

muitos dos noííos diziam fer melhor que o
de Cartagena , c o de Modam. A povoa-

ção dos Mouros era , fegundo elles coílu-

mam per toda aquella coíla , as cafas prin-

cipaes de pedra , e cal com terrados , e as

outras de taipa , e cuberras de palha , e hu-

ma mefquita , onde depois o Capitão com
a gente da Armada per vezes mandou di-

zer Miíía : e a primeira foi das Chagas de
Chriílo Jefus ,

por fer dita huma feíla fei-

ra depois das oitavas àã Paícoa : e poz no-

me a efta Cafa já com eíle facriíicio dedica-

da a Deos , N, Senhora da Conceição, A
terra deíla Ilha em íi era groíTa , e defaba-

fada , em que andava criação de gado va-

cum 5 e gazellas ; e tão grande número de
lebres

,
que alguns dos noíTos as tomavam

a coíTo com. regeitos que lhes remeíTavam.

Tornando Diogo Lopes defta primeira vit
ta que deo a eíla Ilha , hum pouco chega-
do a terra ^ vio defcer do lugar Arquico

con-
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contra a praia hum homem a cavallo com
quatro bois diante , e dous a pé ,

que os tan-

giam; c entendendo que vinha a elle com
algum recado , mandou chegar o bargantim

,

cm que hia bem a terra pêra lhe fallarem.

Os quaes tanto que chegaram , por moftrar

quem eram nefte íinal , começaram nomear
Chriílo Jeíus , e ília Madre , amofírando

huma carta de pergaminho grande , em que
traziam pintadas fuás figuras , dizendo ferem

Chriftãos. Diogo Lopes , em elles entrando

no bargantim
,
que llie aprefentáram diante

eílas Imagens , tirado o barrete , com adora-

ção as beijou , do qual a6lo elles ficaram

muito contentes, e fe houveram por fegu-

ros de todo ; e como gente já mais confia-

da 5 falláram ao Governador , dando-Jhe

aquelles quatro bois da parte do Capitão

de Arquico , e huma carta
,
por a qual lhe

dava os agradecimentos da bandeira
,

que
lhe mandara ; e lhe fazia faber como tinha

efcrito a hum Senhor
,
que governava aquel-

la Comarca , chamado Barnagax , da vin-

da delle Capitão mor , e a caufa delia ; e

também tinha mandado chamar os Frades

do Moíleiro de Visão
,
que alli eílavam per-

to, por ferem aquelles, que mais fallavam

na vinda dos Chriftãos áquelle porto , e que
diíTo tinham profecias. Porém que lhe pá-

1'ecia que não viriam fenão paíladó o oih

tro
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tro Domingo
,
por guardarem todolosí oito

dias daquella fcmana
,
por razão da fcíla

,

e ter tantos dias de feu oitavario ; ainda que

per outra parte
,

(por efta fua vinda dclles

lerem paíTos dados em louvor de Deos
,

)

a elle lhe parecia que logo partiriarh. Dio-

go Lopes 5 recolhidos aquelles homens no
bargantim , folgou de os ver

,
porque to-

dos traziam, ao peícoço em hum cordão hu-

ma Cruz pequena de páo , ao modo que

nós coftumamos trazellas de ouro ^ fcnao

que nós as trazemos por galanteria , e jóia ,

e o que peior he
,
pêra jurarmos per ellas

,

e elles por devoção, e fmal do que profef-

fam. E o que mais lhe contentou delles

foi achalíos zelofos das coufas da Fé , aííi

no que lhe relpondiam ás perguntas que
lhe elle fazia, como no que lhe elles per-

guntavam. E houve tanta prática de huma
parte , e de outra per meio de André d"*Ataí-

de lingua dos Governadores , fem elle Dio-
go Lopes lhe querer mentar Mattheus o
Embaixador pêra ver fe falJavam nelle , que
vieram elles a perguntar fe fora ter á ín-

dia , ou a Portugal hum Embaixador
,
que

oPrcíle tinha enviado, o qual havia nove,
ou dez annos que era partido , e delle não
tinha nova. Diogo Lopes diílimulando o
cafo

,
perguntou-lhes peio nome , e alguns

fuiaes
j

per que fe pedia mais certificar dé

fuás
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fiias coufas. iVo que elles rerpondéram mui
conformes á verdade , dizendo fer hum mer-
cador

,
que negoceava no Cairo , de que

o Preíle fe fervia muito em recados , e ne-

gócios, e aííi fua madre a Rainha Helena.

E por fer homem diligente , ambos mâi , e

filho determinaram de o mandar á índia,

pêra dahi ir com recado a hum Rey Chrif-

tão do Ponente, cujas Armadas diziam fe-

rem aquellas
,
que novamente conquiílavam

a índia , e faziam guerra aos Mouros. Ao
qual mandando o Governador que vieíTe

ver aquelles Jiomens
,
quando elles o viram ,

e conheceram , lançáram-fe a eIJe , beijan-

do-lhe a mao com grande reverencia , cha-

mando-lJie Abba Mattheus
,
que quer dizer

Padre Mattheus , em denotação da honra
,

que naquella terra per fuás cans , e digni-

dade lhe era dada. Elle quando os vio an-

te íi , com aquelle modo de reverencia que

lhe faziam finai que naquella terra fua pef-

foa era eílimada , com prazer com.eçáram

os feus olhos a verter lagrimas pela alvura

de fua barba, que elle trazia bem compri-

da. E depois que os beijou no hombro

,

ena cabeça 5 fegundo oufo dos Arábios em
lugar de paz , diíTe : Louvores fejam dados

ao ete rito , e piedofo Deos
,
quefe lembrou

de meus trabalhos , infâmia , e injurias
,

-^ois lhe aprouve que houveffem fim , e fe
nia-
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vianifeftajje ante o Senhor Governador , e

tanta Fidalguia , e Nobreza , como he pre-

fente , fer eu verdadeiro nejie caminho que

Jíz , todo endereçado a ferviço delie mef-

mo Deos
,
pois era pêra ajuntar em paz ,

e amizade dous tão ChrifiianiJJimos Prín-

cipes , como são ElRey David de Ethiopia ,

e ElRey D. Manuel de Portugal , contra

os Mouros imigos de fua Santa Fé , e ítao

fou vifto fer hum Mouro enganador falfa-

rio efpia do Soldao , com outras infâmias ,

e injurias
,
que pêra vdinhas orelhas eram

maior trabalho
,
que quantos tenho pafa-

do de dez annos a efia parte per tantos

mares , e regiões como peregrinei. Porém

fe pêra ejfeito de tamanha Armada , como
aqui trás o Senhor Governador

, fe não po-

dia menos fazer , eu dou todolas minhas
tribulações

,
perigos , e injurias per bem

empregadas , e de tudo me efqueço com o

prazer dejla hora, F^pêra que de todofeja

perfeito , vós-outros , amigos ,
que me co-

nheceis 5 ide chamar o Capitão de Arqui-
co de minha parte , e que lhe peço mande
chamar o Barnagax , e os Frades do Mof-
teiro de Visão

,
porque ellcs fabem a ver-

dade das yninhas coufas ; e também pêra
me entregar a elles o Senhor Governador ,

que 7ião vem a outra coufa a ejie porto

per mim tão defejado, O Governador Dio-

Tqm. IIL P. L Z go
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go Lopes , e peíToas que eram prefenres

,

vendo o modo , e lagrimas com que Mat-
theus diííe eílas palavras , e lembrando-lhe

quanto fe dclle dizia
,
que cauíou padecer

elle algum trabalho , além do que elle me-
recia

,
por íer homem forte de condição,

mimofo , e máo de contentar , houveram
piedade delle , e tiveram grande contenta-

mento de fc acharem prefentes áquella ho-

ra 5 em. que íe manifeílou fer verdadeiro , e

não falío Embaixador. As palavras do qual

acudio Diogo Lopes cem outras , em que
o confoiou ; e que quanto á vinda do Bar-

nagax , e Padres, que elle miandava chamar
o Capitão , como tinha feito , não fabendo

delle Mattheus. Tornados eíies Abexijs com
o recado do Governador ao Capitão , per

os qiiaes fe foube que alli vinha Iviattheus

,

começaram alguns que o conheciam vir ás

náos , e com grande prazer fe lançaram an-

te elle 5 beijando-lhe a mão , moftrando nef-

te , e outros fuiaes fer homem eílimado na
terra. E com.o os noíTos viram eíle alvoro-

ço naquelle povo Chriílao , e houve logo

Fama per toda a Arm.ada que aquelle Rey
dos Abaílijs era mui rico de ouro

,
por nas

fuás terras haver grandes mJnas ádlQ j mc-
TÍdos três homens de armas da gente com-
mum com cubica deíle ouro

,
(a fama do

qual tem feito maiores males,) fugiram da
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galé de Jorge Bcirreto, determinados de fe
ir á Corte do Preíle. Ao que Diogo Lo-
pes Jogo acudio

, mandando ao Ouvidor Pê-
ro Gomes Teixeira com recado ao Capi-
tão de Arquico, pedindo-lhe que ordenaP-
ie. como ambos fe viilem

,
pêra praticarem

algumas couías do lerviço de Deos , e dos
Reys

,
a que ambos ferviam : e também que

três homens de baixa forte eram fogidos da
Armada

, c fe dizia ferem lançados em ter-
ra

,
^

Jhe pedia que lhos mandaíTe entregar.
Pai-tido Pêro Gomes ao lugar de Arquico,
que era duas léguas dalli do poufo , onde
a Armada eílava furta , ao outro dia tor-
nou em comipanhia do mefmo Capitão de
Arquico

, que vinha ver Diogo Lopes , e
trouxe comíigo os trcs fugidos

, que foram
tomados cinco léguas caminho da Corte do
Preíle. E as viílas entre o Capitão , e Dio-
go Lopes foram na praia

, por algumas deP
confianças de temor de entrar no mar, que
o Ouvidor fentio no Capitão : e aíTentados
em trcs cadeiras , elk em hum.a , Diogo
Lopes na outra

, e na terceira o Embaixa-
dor Matthcus

, foi toda a prática do pra-
zer

,
e contentamento, que todos tinham

daquelle ajuntamento
, o qual feria peramui^

to lerviço de Deos , e cxalçamento de fua
Santa Fé , e deílruiçao da fefta de Maha-
nied

, pois pêra iílb em amor, e caridade

Z ii de



35'6 ÁSIA DE João de Barros

de irmãos fe ajuntaram cious Príncipes tão

pcderoíos , ElRey D. Manuel no mar
;^

e

ElRey David de Ethiopia na terra. Eipe-

didos hum do outro , tornou-fe Diogo Lo-

pes embarcar , e o Capitão mui contente

com huma eípada , e outras peças que lhe

eile deo , não quiz cavalgar em huma mula

em que veio , fenão em hum cav alio que

trazia a dcíli-o ; e por moílrar o contenta-

mento que levava , affaílados obra de trin-

ta de cavallo , e duzentos peães
,
que trou-

xe comfigo , começou com huma lança cor-

rer o campo , maneando-a a huma mao ,

e a outra com tanta defenvoltura , e graça

,

que folgavam os noíTos de o ver. Principal-

mente a Diogo Lopes
,

que já eílivera por

Capitão da Viila de Arzilla nas partes de

Africa \ e dizia por elle que lhe parecia ter

ante os feus olhos o Alcaide Lároz fenlior

de Alcacerquebir
,
que neíte m.odo de efca-

ramuçar era miui déftro ; e m.ais efte Capi-

tão vinha veílido ao modo mourifco , camifa

branca das que eiles ufam , efeu bedem em
cima , e na cabeça huma touca. PaíTado ef-

te dia
,
que todo foi de prazer com a viíla

deíle Capitão
,
quando veio ao outro

,^
man-

dou Diogo Lopes a terra o bargantim re-

colher fete Frades ,
que do Moíleiro de Vi-

são vinham ver o Embaixador Mattheus

,

os quaes á entrada do galeão foram recebi-

dos



Década III. Liv. IIL Cap. X. 35'7

dos com hum:i Cruz de prata arv^orada , e

com o Cântico BenediSitís Dominas Deus
Ifrael , fendo pêra ilTo juntos todos os Cle-

2'igos da Armada com fuás fobrcpellizes , e

os Cantores do Governador. No qual rece-

bimento nao houve alguém
, que pudelTe re-

ter as lagrimas com huma piedoía lembran-

ça de ver dous povos Chriílaos , hum Occi-

dental , e outro Oriental tão remotos em
lugar 5 tão diíFerentes eni policia , coílumes

,

e ceremonias da Religião que profeflavam

;

fomente aquelle final da Cruz alevantada

ante clles alli os infiammava em fé delia

,

amor, e caridade entre fi, que os tinha ata-

dos em vinculo de irmandade efpiritual , co-

mo fe entre elles precederam particulares

benefícios de parte a parte. Certo ,
grande

,

e maraviíhofo final da obra', que faz o ef-

pirito da Verdade no coração daquelles
,
que

profciTam nolTa P.eligiao Chriftã. E porque

eftes povos Abaílijs ante deite noíTo defcu-

brimento nunca fouberam que coufa era dar

obedierxia á Igreja Romana , e eítas viftas

foram caufa que os Reys daquella grande

Ethiopia permeio d'ElRe7 D. Manuel man-
daram fiaa obediência aos Summos Pontífi-

ces Romanos
,
poílo que já tinham feu Pa-

triarca , de quem recebiam os Sacramentos

do que profeíTavam , ante que mais proce-

damos neíle quarto Livro
,
queremos efcre-

- ver
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ver alguma coufa da antiguidade , religião ,

e eílado deftes Principes da Abaília , a que
vulgarmente chamamos Prefie João.

DE-



DÉCADA TERCEIRA.
LIVRO IV.

Dos Feitos
5
que os Pormgiiezes fizeram

no defcubrimento, econquiíla das ter-

ras 5 e mares do Oriente : em que fe

contém parte das couí.is
^

que fe

nelle fizeram , em quanto Diogo
Lopes de Sequeira gover-

nou aquellas partes.

CAPITULO I.

Em que fe efcrevem as coufas d^EIRey da
Aba[fia , ou Ethiopia febre Egypto , a
que 'vulgarmente chamamos Frejie João :

e as coufas do error defte nome , e o

mais que defte Principe temosfabi-

do 5 e ajji do feu eftado , e povo,

Nte que defcubriíTemos cPcas partes

da Lídia , toda a diligencia que EI-

Rey D. João o Segundo pode fa-

zer por defcubrir eíte Rey dos Abaífijs , el-

le a fez com aíTás cuílo de fua fazenda

,

como confta pelo que atrás efcrevemos. De-
pois ElRey D. Manuel a inílrucção que
deo a Vafco da Gama

,
quando o mandou

a defcubrir efte Oriente
,

quafi toda fe rc-

fumia em faber o eítado ^ e coufas defíe Prin-

ci-
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cipe ; e em todalas Armadas
,
que pelo tem-

po em diante foram , os degredados que
mandava lançar na coíla de Melinde , no
Cabo Guardafú , a eíle fim eram lancjdos.

Porque como neílas partes da Chriftandade

commummente andava eile nome Preíle João
das índias ; e víamos alguns Reiigioíbs que
habitavam nefta Abaília

,
parecia-nos

,
por

a pouca noticia que fe tinha daquellas par-

tes , fer efte feu Príncipe aquelle grande

Preíle João das índias , donde procedia tra-

balharem os da noíTa Chriílandade por ter

fua amizade , e communicaçao. E peró que

em a noíTa Geografia largamente efcrevemos

do Eílado defte Rey da Abaília
;

pêra de-

claração d cila hiíloria aqui trataremos algum
pouco de fuás coufas , e principalmente def-

te error
,
que anda entre o vulgo , cuidan-

do fer elle aquelle grande Preíle João das

índias ^ a qual opinião tem enganado a ho-

mens doutos. Segundo o que temos alcan-

çado per algumas efcrituras , aíli dos Occi-

dentaes , como Orientaes da parte Afia ^ en-

tre os Tártaros chamados Jagathay , que
habitam a Província Hathay , a que nós cha-

mamos Catuyo
,
que lie aquella , a que Pto*

lomeu chama Scythia fora do monte Imão
,

houve alguns Principes Chriílâos Neíloria-

nos
5
que foram dos miais poderofos daquel-

las partes ^ 2l que os Tártaros Gentios na^

quel-
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qiielle tempo chamavam Unchá , e os léus

iiaturaes vaíTallos delle o intitulavam per

eíle nome Jóvano , do nome de Jonas Pro-

feta. O qual nome andava pertodolos her-

deiros daquelie império
,

por fcr próprio

do feu efrado , como o de Cefar aos Ro-
manos , depois de JuIio Cefar primeiro Em-
perador : e per nós-outros Occidentaes da

Igreja Pvom.ana era chamado Preíle João
das índias

,
por o feu eílado fev naquellas

partes Orientaes. E chamavam-lhe Presby-

íer
,
porque quando eftes Príncipes profpe-

ravara
,
(íegundo efcreve António ArcebiC-

po de Florença
,
) levavam ante íi em lu-

gar de bandeira huma Cruz no tempo da
paz 5 e no da guerra duas , huma de ouro

,

e outra de pedras de grande prego. He de
notar que excedia a todolos Príncipes da
terra em nobreza , e riqueza , íignincadas

.eílas duas coufas pela matéria de que cilas

eram , e pelo ílnal fer d efenfor da Fé ; don-
de lhe davam eíle nome de Presbyter, de
que nós corrompemos Preíle j e era tão po-
derofo

,
(fegundo alguns delle defcrevem

, )
que tinha debaixo de feu im.perio fetenta e

dous Reys. Vindo o império deíles Prínci-

pes a hum per nome próprio cliamado Da-
vid

, pedindo aos Tártaros feus tributários

o tributo que lhe pagavam
,
per induzirnen-

t.o de hum feu próprio Capitão chamado
Sin-
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Singis, ou (fegundo outros) Chingijs, os
Tártaros fe rebelaram , donde entre elle

,

e elles hou\re guerra , no fíni da qual elle

perdeo o eítado , e peíToa. O qual eftado
ie trafpairou no íeu Capitão Singis author
deíla guerra

,
que

, (fegundo alguns que-
rem

, ) era da linhagem do meímo Prínci-
pe per via de mulher , e por fe reconciliar
em amor do povo , cafou com hurna filha

fua
; e não tomando o titulo

,
que andava

nos herdeiros daquelle eílado , tomou outro
novo , chamando-fe Ularchan do Cathavo.
Da qual batalha que houve entre efte Prín-
cipe David , e feu Capitão , fallando Mar-
co^ Paulo em o que efcreveo de fua pere-
grinação naquellas partes , diz

,
que a caufa

delia foi por eíle Singis , a que elle chama
Chinchis , fcr defprezado deíle Empcrador
Prefte João , mandando4he pedir per feus
Embaixadores huma filha em cafamento,
lendo elle Chinchis a eííe tempo já levan-
tado por Rey entre os Tártaros. E deite

Chinchis Chan , ou Singis
, que foi levan-

tado por Emperador o anno de mii cento
e oitenta c fete , começa elle Marco Paulo
contar a genealogia dos Em.peradores Tár-
taros de Cublay

,
que era o fexto na ordem

delles , em cuja Corte elle eftava no anno
de mil e duzentos e oitenta e nove

, que
he diífçrente princípio do que efcreveo Hai-

tho-
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tlionio Arménio do Império dos Tártaros.

Os quaes por ambos ferem eílrnngeiros da-

-quellas regiões , fe enganaram neílas genea-

logias
,
polo que temes lido cm huma Chro-

nica em Parfeo
,
que houvemios , dos feitos

de Tamor Langue , a que os noíTos cha-

mam Tamerlao , na qual fe contém a ge-

nealogia daquelles Principes Tártaros
,

per

decurfo de muitas centenas de annos té o
tempo delle Tamor , dos quaes cfcrevere-

mos em a noíla Geografia
,

quando tratar-

mos daquellas regiões. E ainda que o Ei-

critor delia feja Mouro , confeíTa que deíie

Príncipe Preíle João , a que elles (com.o dif-

femos) chamavam Unchá , ficou humRey
de pequeno eílado

,
que recolheo as relíquias

daquella chriílandade Neíloriana. A qual per
fer mui avexada dos Principes Tártaros

,

que depois fuccedêram nos annos de mil e

duzentos quarenta e féis , o Papa Innocen-
cio Quarto , ouvidos feus clamores , man-
dou ao Príncipe Tártaro

,
que então impe-

rava , certos Frades Dominicos , o princi-

pal dos quaes fe chamava Fr. iVnfelmo

,

pedindo-lhe que não quizefle tingir as mãos
em o fangue Chriílão , e amoeílando-o aue
quizeíTe receber a Fé de Chriílo. E porque
no tempo que os Principes Chriílãos deíle

eílado de Aíia , entre nós os da Europa

,

eram nomeados per eíle nome Prefte João
das
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das Ilidias
,

perdido o fcu império, fícoii

na boca das gentes , e ellas o trafpaííárani

no Rey dos Abaíiíjs
,
que habitavam a Ethio-

pia fobrcEgypto, de que tratamos. Porque
vendo ncílas partes os Religioíos daquella

Provincia , e íabendo ferem íubditos a hum
Principe Chriílao

,
que também traz por ef-

tado huma Cruz na mão em denotação de

defenfor da Fé
,
parecia-lhe fer eíle o Preíle

João das índias tão celebrado ncílas partes da
noíla Europa. Os quaes Religiofos

,
quan-

do ouviam nomear o íeu Rej por eíte no-

me Preíte João ,
parecia-lhes fer nome dado

a eVíQ per nós , íem faberem donde proce-

deria. E ainda quando per algumas peíToas

douras , e curiofas eram perguntados da in-

terpretação deíle nom.e
,

que dávamos ao
feu Principe , davami-Ihe evasões ícgundo o
juizo de cada hum. E daqui procedeo ]iuni

Embaixador defe Reyno de Abaília
,
que

veio a eíle Portu,eal , dizer ao noíTo Luíi-

rano Damião de Góes
,
quando efcreveo da

Religião , e coílumes defca gente ,
que em

fua linguagem Bebiile, e Encoe queria di-

zer Preciofo Joanne : e hum Religiofo def-

ta nação dizer a Marco António Sabellico ,

quando compunha a fua Rapfodia
,
que ef-

te vocábulo Grão na fua lingua queria di-

zer Potente , e que chamarmos-lhe João

,

feria corruçao deíloutro : e Pico Mirandula
per
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per outra tal informação , em lua efcritura

cliamar-ihe Preílao Rey dos índios. O qual

engano
,

que eftas peíTbas tão doutas rece-

beram 5 foi por naquelle tempo nao termos

mais noticia daquelle Príncipe, que quan-

to fabiaraos per os Religiofos do feu Rey-
no 5

que viamos neílas partes , muitos dos

quaes contam coufas diffcrentes do que os

DOÍTos tem vifto
;
principalmente depois que

Diogo Lopes de Sequeira
,
(como logo ve-

remos
5
) daili mandou hum Embaixador a

ElPvcy David, que então reinava naquella

Etliiopia : e m.uito miais particularmente no
tempo que D. Eílevao da Gama , fendo Go-
vernador da índia o anno de quarenta e

hum , entrou naquelle eílreito , e foi té o
lugar de Suez , onde o Turco tinha feito

huma Armada com. tenção de a queim^ar»

Na qual tornada leixou a requerimento def-

te Pvcy feu irm.ão D. Chriílovao da Gama.
com quatrocentos homens pêra lhe ajudar

a recobrar feu Pveyno, que de todo lhe ti-

jiham tomado os Mouros , havendo já tre-

ze annos que o tinha perdido. Na reftitui-

çio do qual os noíTos que lá ficaram , tri-

lharam todo feu eílado ; e per informação
dos que são vindos , (porque grão parte dos
outros morreram nefta guerra , e lioje andam
lá

j ) nós compuzemos a Geografia daquel-

las regiões ^ e houvemos noticia das que da-

qui
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qui em diante eícrcvcmcs , e aíTi do que en
creveo Francifco Alvares , hum Sacerdote
que foi cem o noíTo Embaixador. E íe-

gundo o que per efias peíToas temos alcan-

çado 5 o Rcy daquelias partes , a que já per
direito de poíTe tem entre nós adquirido
nome de Preíle João , he hum Principe Chri-
ftão Jacobita , a que os feus povos chamam
em geral Rej da terra AbalTia , e eJle em
íiias cartas fe intitula aíli: David amado de
Deos 5 coimnna da fé ^

parcrae da eftirpe

de Judd , filho de David
^ filho deSala^

mão
, filho da columna de Siom

, fiAho da
fiemente de Jacob

, fijho da mão de Maria
,

filho de Nãhú per carne , Emperador da
grande , e alta Ethiopia , e dos fitus gran-
des Keynos , e Frovlncias , Hey de Xod ,

de Gajjate , de Fatigar , de Angóte , de
Buze 5 de Adea , de Vangue , de Gojame
onde nafce o Nilo , de Damara , de Baga-
medre , de Amhea , de Vague ^ de Tigre
Mahord , de Sahay donde foi a Rainha Sa-
ha , de Barnagax

, fenhor té Nobia onde he

afim do Fgypto, Das guaes regiões , e ienho-

rios
,
pofio que a maior parte poíTuia pacifica-

mente , de alguns aíTi de Mouros 5 como de
Gentios , tem iomiCnte o íirulo , como al-

guns Príncipes defta noíla Europa
, que fe

intitulam per íenhores de Reynos , e eílados

,

de que lerá mais certo fenhor aquelle, que
os



Década III. Liv. TV. Cap. L 367

os conquiíla.r da mão dos infiéis , em cujo
poder elles cílam. Porque muitos a efte Rey
obedecem quando querem , e o mais do
tempo eílam alevantados : donde fe caufa
andar elJe fempre no campo com a mão ar-

mada 5 ora contra Mouros , ora contra Gen-
tios , em meio dos quaçs c\k tem leu efta-

do. E fendo tão grande como he , e ornais
numcroío em povo de toda Ethiopia , não
tem Cidade, ou povoação nobre: havendo
na miCÍma Etiiiopia fora de fua jurdiçao
entre povos mui bárbaros na vida politica

,

povoações nobres per edifício , defenfaveis
per arte

, populofas per mercadores , e ri-

cas per trato de commcrcio
, que a elles

concorrem , as qunes com razão fe podem
chamar Cidades. Muitas das quaes são cer-

cadas de nuíro de pedra , tijolo , ou taipa

,

com valios , e cavas tão profundas , e lar-

gas , e agua a que as enche
,
que fe podem

defender do Ímpeto de quaeíquer imigos,
E vendo os noííos

, que andavam na Corte
daquelle Príncipe Preíle João , quantas ve-
zes os Mouros , e Gentios faziam entrada
em fuás terras , e á mingua deflas defensões
lhe matavam

, e cativavam muito povo com
outros damnos de guerra

, praticando com
os principaes fenhores fobre eíle cafo , edi-
zendo-lhe o modo que os Reys deíla noífa
Europa tinham na defensão de feu eílado

,

edi-
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edificando Cidades , Vilias , e Caftellos cer-

cados de muro , reípondiam que o íeu Rey

não punha a potencia de íeu eílado em cer-

cas de pedra , mas no braço de feu povo.

E que eite com as taes defensões deiciiidar-

fe-hia tanto de fi
,
que viria a receber maior

damno , e perderia o exercicio das armas

,

que fe conferva com o cuidado de íegurar

a vida , e defender a fazenda , o qual exer-

cicio íe ganhava andando fempre no cam-

po , e nao em o repoufo das caías. Per o.

qual modo os Reys daqiiella grande Etiiio-

pia tinham ganhado dos infiéis a maior par-

te do íeu efcado ; e que íe alguma ped.ra

,

ecal gaílavam, era em fundar íum.pruoíos

,

e magnifícos templos , em que Deos era lou-

vado"^, porque as cafcs de íua adoração ha-

viam de íer diíferentes da habitação dos

homens, aíli por íer couía a elle Deos de-

dicada , como por os miniftros do culto di-

vino eílarem íeguros dos iníultos dos infiéis ,

que tinham por vizinhos, o qual modo os

feus Reys tinham já continuado per muitas

centenas de annos , e o receberam da dou-

trina de Salam.ão Rey de Judéa , donde o

leu primeiro Rey deícendia. E parece
,
poí-

to que eíles Abaílijs deííem aos noílbs eílas

razoes de não fundarem Cidades , ou Caf-

tellos cercados ,
que coílume mui antiquiíU

lao he entre elles não as haver ,
porque ve^

mos
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irios que os Geógrafos , e Ptolomeu, que
foi o mais moderno em fuás Taboas , três

,

ou quatro Cidades mediterrâneas fitua em
toda eíla região da Ilha Mcroe pêra cima.
E ainda deiles não ha memoria , fomente
da Cidade Axuma

, que fegundo os Abaf-
jíjs dizem. , foi Camará , e quafi Metropoli
da Rainha Sabá , da qual ora não appare-
ce íTiais que algumas antigualhas de edifícios

arruinados, e pedras ao modo de pyrames
,

que por fua grandeza o tempo não pode
coníumir , ao qual lugar elles chamam Aca-
xumo. Peró pêra demarcação dos Reynos,
e Comiarcas ulam aquelles Principes na par-
te onde ha maior povoação

, (poucas das
quaes chegarão a dous mil vizinhos,) ter

huma cafa de pedra , e cal , ou de taipa

;

lião pêra defensão da terra , mas como cá
lífam huma cala pública, a que chamamos
do Confelho, a qual elles chamiami Betene-
gux, que quer dizer cafad'EiRev. Na qual
cafa poufa o Governador da terra quando
ahi eílá , e alli faz fuás audiências ao po-
vo ; e quando poufa em outra parte , ou
não he na terra , fempre eftá aberta , e po-
rém ninguém oufa de entrar nella , cá feria

logo punido como trédor
,

que fe queriai

levantar com a terra. E a efía caufa em as

Taboas da noíFa Geografia tomamos eftes Be-
tenegux por fituaçâo de cada huma das Co-
Tom.lIL P.L Aa mar-
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marcas que aquelías regiões tem. E fegun-

do o que do eílado deíle Emperador da

Ethiopia temos fabido , elie jaz entre as cor-

rentes dos rios Nilo , Aítabora ^ e Aílapus
,

que Ptolomeu defcreve na quarta Taboa de

Africa 5 aos quaes rios os naturaes chamam
Tacuij , Abavij , Tagazij. Dos quaes rios

elles tem por maior o do meio , e por iíTo

lhe deram o nome que tem
,
que quer dizer

pai das aguas : o qual procede do lago , a

que Ptolomeu chama Coloe , e elles Barce-

i}á : e eíle lago podemos dizer fer o cora-

ção de todo o eílado do Preíle : cá lhe fi-

ca no mí Q , e em torno vai cercado dos

Rejnos , e Províncias que fe elle intitula

,

como ora diílemos. Os confins do qual ci-

tado pela parte do Oriente enteíra no mar
Roxo , comicçando quaíi na fronteria das

portas do eílreito
,
que eílam em altura da

elevação do pólo Ardlico doze gráos , e hum
terço , e acaba na paragem da Cidade Çuá-
queni marítima

, que eftá cm dezenove gráos,

e hum quarto : aífi que deíle lado Oriental

podemos dizer que contém pouco mais , ou
menos , cento e vinte e duas léguas. Peró

entre o mar , e as fuás terras vaihuma cor-

da de ferranias quaíi fobre as praias delle

,

que he povoada de Mouros
,

que são fe-

nhores dos portos de mar , fem elle ter mais

que o da Villa Arquico ^ ou Arcoco , co-^

.1 mo
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mo lhe alguns chamam , onde (fegiindo atrás

eícrevemos ) Diogo Lopes de Sequeira ci-

tava com fua frota. Da parte Occidental

vai enteílar em. grandes miinas de ouro , cu-

jos habitadores sao Negros Gentios
,

que

lhe obedecem , e pagam tributos , as quaes

ferranias vam correndo quaíi com as cor-

rentes do rio Nilo
5
que elles chamam Toa-

vij y de que elles tem fomente noticia fem
ufo das fuás aguas

,
por razão das grandes

ferranias de Damud , e Sinaxij
, (em que

também ha outras minas
, ) fe metterem en-

tre elles , e ^llc. E daqui vem chamarem
clles ao rio Abavij pai das aguas

,
por nao

verem as do Nilo : e eftas dizem eiles que
bebem dous géneros de gente , de que tein

noticia : huma he Hebrea
,
que jaz mais ao

Ponente , a qual tem Rey rnui poderofo

,

de que elles fabulam grandes couías , e cha-

mam-lhe per nome com.mum Neguz Tede-
ros

,
que quer dizer Rey dos Judeos. A

outra gente fíca mais vizinha ao ajuntamen-

to que fazem os rios Nilo , e os outros

dous 5 iílo da parte do Ponente , a qual he
de Amazonas , a que elles geralmente cha-
mam Manguifte das Suétes

,
que quer dizer

Pveyno das mulheres. E parece que ou eftas

procederam da Rainha dos Nobijs, a que
elles chamam Gaíia , ou ella delias

, porque
efta Gaíia fica com o feu eftado fronteiro a

Aa ii el-
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ell as pela parte do Oriente , e mette-fe en-

tre todos os rios Abavij , e Tagazij
,
quaíi

na paragem onde íb elies ajuntam , e eirr

hum corpo íe vam metier no rio Nilo , e
aíTi íe mettem as lerranias de Magáza , on-

de também ha outras minas de ouro mui
ricas. E lançando huma linha com o enten-

dimento da Cidade Çuáqaem maritima que
dilTemos , ao fim da Illia Meroe

,
que ao

prefente íe chama Nobá , onde o Niio vai

já todo em huma vea levando íodolos ou-

tros rios incorporados em íi , fica efte lado

da parte do Norte
, que aparta o eílado do

Preíle dos Mouros , em comprimento de
cento e vinte cinco léguas. E caminhando
deile fim do Nilo pela parte do Occidente ,

que deícrevcmos , fazendo lumia maneira de

arco nâo mui curvo
,

que vai fenecer con-

tra o Sul 5 chega ao Reyno x\deá
,
que he

a mais auílral terra que elle tem : nas fer-

ras do qual naíce o rio Obij , a que Pto-

lomeu chama- Raptus
,
que vai fahir ao Ocea-

no na povoação Quilm.ance junto de Ale-

linde. Na qual diílancia de caminho per a

linha curva que difiemos , haverá duzentas

e cincoenta jeguas ; e toda a vizinhança que
per eíla parte tem he de Gentios

,
gente pre-

ta , de cabello revolto , mui bellicofa
,
prin-

cipalmente os povos a que eiles chamam Gal-

las , vizinhos a efte Reyno Adeá. E partinr*

do
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do delle
,
(que eftá em altura de féis gráos

da parte do Norte ) ,
pêra Oriente , vai en-

teílar com o Reyno Adel
, que he de Mou-

ros 5 cuja Metropoli le chama Arar , e eftá

em altura de nove gráos , na qual diftancia

pode haver pouco mais , ou menos cento e

oitenta léguas. Aíli que ajuntando as diftan-

cias deftes quatro lados
,
que cercam o ef-

tado defte Principe
,
podemos dizer que con-

tém pouco m.ais , ou menos feiscentas e fe-

tenta e duas léguas. E os três rios, quedii-

femos que o regam , nao são íbbcrbos quan-

do fahem de fuás fontes
,
que baftem regar

a terra do Egypto ; mas sao ajudados das

aguas de outros mui notáveis
j

porque em
o chamado Tagazij

,
que hc mais Oriental

,

entram fete , e no fegundo Abavij oito, e

no Tacuij quatro
,
que nafcem nas ferras de

Damut, Bizamo 5 e Sinaxij , a fora outros

que elle já traz incorporados em íi quan-

do aqui chega. O curió , e nome dos quaes

fe verá em' asTaboas de noífa Geografia , e

no Commentario delia
,
quando tratamos

do Egypto , e a razão do feu ereícimento

no tempo de noíFo verão : matéria bem diC-

cutida entre graves Authores , e poucos en-

tenderam acaufa por não terem noticia dos
temporaes daquellas partes. E aíll efcreve-

mos particularmente da origem dos R.eys

defte império, com os coftumes de íua re-

li-
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ligião ; e por iíTo neíle feguinte Capitulo

fomente queremos dar huma geral noticia

de fuás couías
,

pêra enfiar aíTi o que neíla

parte Abaília fez Diogo Lopes , como o
que fizeram os outros Governadores peio
tempo em diante.

CAPITULO IL

Como a Rainha Sahà fe foi ver a Je^
rufalem com Salamao Rey de Judéa , de

que houve hum filho chamado David , do

qual
, fegundo dizem os povos AbaJJijs ,

-procedem os feus Reys , e o mais que elles

dizem defta Rainha Sabd , e ajjl da cha-

7nada Canddce , e de algumas coujas do efi-
tado defie Principe , e fiua religião , e cofi

tumes.

SEgundo o que eftes povos Abaílijs tem
per efcritura , de que fe gloriam , he

,

que ouvindo a Rainha Sabá daquellaEtliio-

pia a fama do poder , e fapiencia de Sala-

mao Rey de Judéa ,
por fe informar da ver-

dade , mandou a Jerufalem hum Embaixa-
dor. E fendo per ú\q , depois de fua vin-

da , certa do que vira , e ouvira , dcfejando

em peífoa participar da fapiencia deile
, pê-

ro que idólatra foífe; partio pêra Jerufalem

com grande apparato de eftado , e riquezas
,

embarcando no mar roxo era hum porto

,

on-
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onde fe depois edificou huma Cidade do feu

nome Sabá em memoria deíla paíTagem. A
qual Ptolomeu litua em altura de doze gráos

e meio , de que ao prefente não ha mais me-
moria

,
que dizerem alguns fer na terra , de-

fronte da qual eílá huma Ilha chamada Sar-

bo em altura de quinze gráos e hum oita-

vo 5 a qual em alguma maneira retém o no-

me da Cidade , e he mais propinqua á fitua-

cão de Ptolomeu que Maçuá , ou Çuáquem,
onde outros querem que foíTe. PaíTando cIIj.

eíte mar roxo a outra parte da terra Ará-

bia 5 e atraveíTando aquelle deferto , ante de

chegar a Jeruíalem , em huma lagoa , no ca-

bo da qual eílavam humas traves atraveíTa-

das a modo de ponte per que a gente paíla-

va, ella alumiada de eípirito profético não

quiz paíTar per eílas , dizendo que não ha-

via de poer os pés onde o Salvador do
Mundo havia de padecer ; e depois que fe

vio com Salamão
,
pedio-lhe que as manda C-

fe dalli tirar. O qual em fua chegada a re-

cebeo com honra , alFi por razão de íua peP-

foa , como poios grandes does de ouro , cou-

fas aromáticas , e pedras preciofas
,
que le-

vou pêra o Templo do Senhor , e ferviça

da caía delle Salamao , com o qual efteve té

fer inílruifta em as couias da Lei , e conce-

beo hum filho delle, quepario no caminho
á tornada pêra feu Reino. E depois que foi

em
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em idade , com grande apparato , e riquezas

o enviou a feu padre
,
pedindo-Jhe que an-

te o tabernáculo do Santuário lhe aprouvef-r

fe de o ungir por Rey daquclla Ethiopia ,

pêra ficar por fucceíTor delia
;
poílo que té

aquelie tempo feu Reino andaíTe na linha fe-

minina , e não mafculina per coítume do
Gentio da terra. Chegado Mcilech (que aííi

havia eíle nome) ajerufalem, foi recebido

de feu padre com muito amor , e delie al-

cançou feu requerimento ; e ao tempo que

foi ungido por Rey , lhe mudou o nome

,

çhamando-lhe David. , como feu avô. E kn-^

do já doutrinado em todalas couías da Lei

de Deos , ordenou Salamao de o enviar a

ília madre com apparato de Rey ; e pêra if-

fo de cada hum dos doze tribus lhe deo of-

íiciacs ao modo de fua cafa delle Salam.ao

,

e por Príncipe dos Sacerdotes Azaria filho

de Sadoch ,
que também era Príncipe dos

Sacerdotes dol'emplo dejerufalem. O qual

Azaria poucos dias ante de fua partida air

cançou per interccrsao de David que pudef-

fe entrar em o Saneia Sanclorum a orar, e

facrifícar por fucceíTo do camhiho, na qual

entrada eíle furtou as taboas da lei
,
poendo

outras em feu lugar
,
que pêra efte cafo ti-

nha feitas 5 fem difto dar conta a David , té

que partido elle , e fendo já nos confins da

gthiopia 5 lho dilTe. David , corno qqem
- que-
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.queria imitar a feu avô em zelo da honra

da Lei de Deos , com. grande prazer , e ale-

gria le foi á tenda de Azaria ; e tiradas as

taboas do lugar onde as trazia ^ começou an-

te ellas a bailar , e cantar louvores , e glo-

rias ao Senhor , ao qual todolos feus imita-

ram vendo a caufa do feu prazer. Final-

mente chegado David ante fua madre , el]a

lhe entregou o Reino ; e deíle Principe di-

zem elles Abaílijs que procedem todolos feus

Reys per linha mafculina té hoje , e que

acerca delles não reinou m.als mulher. E
mais que todolos officiaes , de que fe ora

os Reys fervem , são da linhagem daquel-

les
5 que efte feu primeiro Rey David trou-

xe ; e que nao pode tomar outros pêra gor

verno de fua cafa , e Reyno , fenao deíles

íribus 5 no gráo , e qualidade que cada hum
trouxe naquelle princípio. E também fe glo-

riam que per duas Rainhas luas naturaes , ce-

lebradas na Sagrada Efcritura , tiveram co-r

jihecimento de duas leis
,
que Deos quiz

dar aos homens pêra fe falvar em diverfos

tempos
;

per a Rainha Sabá , a que deo
per Moyfés ; e per a Rainha Candáce , a

que deo per Chriílojefus feu filho. E por-

que parece contradicçâo dizerem eíles povos
Abaílijs que os feus Reys daquella Ethiopia

procedem deíla Rainha Sabá , e que não
houve depois delia mais Rainhas no feu

Rey-



378 ÁSIA DE JoAo DE Barros

Reyno , e dizerem que a Rainha Candáce
,

que foi depois deíla , ao menos mil e oiten-

ta annos também^ íua Rainha , convém que
nâoleixemos efta confusão aos ouvintes. Ef-
te nome Ethiopia não fomente he nome
commum das duas regiões Oriental , e Occi-
dental 5 a que os Cofmografos o deram

;

mas ainda de huma Cidade íituada junto da
Ilha Meroe , em huma Provincia oriental a

ella
5 que carrega hum pouco contra o Sul

,

á qual os Abaílijs chamam l'igray , e Eftra-

bo Tenezes, a qual Provincia fabemos fer

governada per mulheres com titulo de Rai-

nhas. E parece que fe intitulavam do nome
da Cidade Ethiopia , como Metropoli do»

Reyno , e não de toda a região de Ethio-

pia fobre Egypto
,
porque no mefmo tem-

po havia Príncipes
,
que tinham o titulo de

Reys da Ethiopia commum. Da qual região

Tenezes , fallando Strabo , diz : E depois

o pm^to de Sahá , e o lugar da caça dos

Elefantes , ajji chamada defie ufo , e a re-

gião interior fe chama Tenefts , a qual tem
os defterrados ,

que em outro tempofugiram
de Pfammiticho Rey do Egypto , os quaes

fam chamados Sebritas
,

que quer dizer

eftrangeiros , e tem Rainha , debaixo do

fenhorio da qual efiá a Ilha Meroe , lizi-

nha a ejies lugares ^ e affentada em o Ni-
lo. E mais adiante , fallando elle das vito-

rias .
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rias ,
que Petronio Capitão Romano houve

nefia terra , diz : IJeftes povos eram os Ca-

pitães da Rainha Candâce , a qual em nof-

fos tempos imperou os Ethiopas , certamen-

te mulher baroil , a qual tinha hum olho

-perdido. E procedendo ainda mais em as

vitorias de Petronio , conta dos Embaixa-
dores que ]}í\Q, eíla Candáce enviou , ao re-

querimento da qual eile não concedeo , an-

te Jhe tomou huma Cidade per nome Na-
páta 5 em que eílava hum filho delia Candá-
ce

5
que fe falvou do Ímpeto delle Capitão.

E fegundo a conveniência dos tempos , eí^

ta deve fer a Rainha Candáce , cujo era o
Eunucho , a quem o Diácono S. Filippe

declarou a profecia de Ifaias , e converteo

á Fé de Chriílo. Per o qual Eunucho , e

per a pregação de S. Mattheus , confeflam

os Abaílijs receberem a Fé : però não cele-

bram muito a vida defte Santo
,
por fer au-

thor da fua conversão , nem tem a fua lenda

conforme a Igreja Romana : Cá fegundo el-

Ia 5 eíle Apoftolo eíleve naquellas partes per

efpaço de trinta e dous annos , e a fua pri»

meira entrada foi em huma Cidade chama-
da Nabader , e poufou com o Eunucho con-

vertido per Filippe 5 e eíle o levou aElRey
Egypto 5 o qual fe converteo com toda fua

cafa
, por eíle Apoílolo lhe refufcitar hum

filho. Ao qual Rey fucccdeo Hyrtaco
,
que

mar-
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xnartyrizou o Apoftolo ; e per morte deíle

Tyranno os povos elegeram hum filho d'El-

Rey Egypto defunto
,
que viveo per eípa-

ço de ietexita annos , e leixou por herdeiro

do Reyno hum filho
,
que foi barão fantil-

íimo. AíH que em hum mefmo tem^po ve-

mos nefta parte da Ethiopia barões intitula-

dos por Reys delia , e mulheres do mefmo
titulo

5
que náo eram conjuntas per matri-

monio a algum delles. Porque ora Candáce ,

de que fe falia nos Aclos dos Apoftolos y e

a deStrabo feja toda numa, fabemos
,
(fe-

gundo conta Alexandro de Alexandro cm
es feus Dias gcniaes

, ) que muitas Rainhas
deftas partes em memoria da primeira

,
pola

exccllencia de ília peíToa , foram chamadas
Candáces , como Cefares , os Emperadores
Romanos , e Faraós os Reys de Egypto ,

tendo cada huma nome próprio . como ti-

nha a Senhora do Eunuchp , á qual chamam
Judith 5 fegundo dizem os próprios Abaílijs.

E ainda que nao feja com nome de Candá-
ce , fabemos que ,

quafi naqueiles confins que
diííemos , hoje reina huma mulher, e nao
de pequeno eílado , a qual os mefiiios iVbaf-

íijs chamam Gada. Nas terras da qual, prin-

cipalmente noS que sâo da região , a que
/ciiamanios Nobia , e os Abexijs Noba , al-

guns dos noffDs q'ie alli foram, viram mui-

íos teaiplos da chriibndàde que aquella ter-

ra
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ra revê , os quaes jaziam arruinados das

máos dos Mouros , e em algumas paredes

imagens de Santos pintadas. E a caufa dei-

ta deílruiçáo
, ( legundo elles diziam

, ) foi

íèrem deíamparados da Igreja Romana
^
por

razão do grande número de Mouros
,

que

os tinham cercado. E fendo os noíTcs na

Corte do Prçíte João , em companhia de

hum Embaixador
,
que Diogo Lopes de Se-

queira deíla vez do porto de Arquico lhe

mandou
,
(como logo veremos

,
) eíla Gaíia

Rainha daquelles Nobijs , mandou pedir ao
m.efmo Preíle per feus Embaixadores

,
que

lhe mandaíTe Clérigos , e Frades pêra lhe

reformar o ft^u povo
,

que com a entrada

dos Mouros havia muito tempo que eílava

fem doutrina Evangélica
,
por não poderem

haver Bifpo Romano , como já tiveram. Ao
que o Preíle refpondeo que o não podia fa-

zer
5
porque também o feu Abuna , debaixo

da doutrina do qual eftava toda a Igreja da
Etliiopia 3 elle o havia do Patriarca Alexan-

drino
,
que eílava entre os Mouros , e fem

recado do que pediam , fe tornaram eíles

Embaixadores da Gaila. Certo grave coufa

pêra as orelhas de hum Chriílâo zelofo da
fé ouvirem , vendo que o grão do Senhor
femeado neíia , e outras partes per os primei-

ros agricultores de feu Evangelho
,
que fo-

ram os Apoílolos y fe perde por os feus fuc-

cef-

\
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ceíTores nao tirarem a zizania delle
,

pêra

que a efpiga do número cenreíimo crefça. E
os principaes , a quem compete o adjuto-

rio defta obra
,
polo poder do fegundo gla-

dio que lhe foi dado , leixam efte antigo

agro da primeira femente , e vam rornper

terras novas apauladas da m.uita idolatria

que em íi contém
,
porque lliQ reíponde ao

prefente mais com temporaes fruíres
,

que

com almas ganhadas ao Senhor, E praza a

Elle que os miniílros , e jornaleiros deíb obra

não íè entreguem tanto na temporalidade
,

e abominações do ceno dos taes pavês , com
que no dia do finai juizo nao appareçam

ante o Tribunal de Chriílo , deli es feitos

mais gentios do que elles per catholica dou-

trina daquelle gentio ganharam alm.as
,
que

aprefentem ao Senhor como fieis fervos
,
que

deram á ufura o talento de fua poíFibilidade.

E tornando ás nofías Rainhas da Ethiopia

de que falíamos , confirma também não fe-

rem ellas fenhoras univerfaes da região de

que fe nomeam , fomente da Cidade do tal

nome, o titulo quejofefo no livro da anti-,

guidade Judaica dá á Rainha Sabá
,
quando

conta como foi ver Salamao : cá elle a in-

titula por Rainha da Ethiopia , e de Egy-
pto , havendo nefte tempo Faraó fogro do
mefmo Salamao

,
que era Rey de todo Egy-

pto: cá fefora verdade fer ella Rainha def*

ta
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ta região
,
per alii fizera o caminho a Jeru-

lalem , c]iie era mui perto , e não atraveííára

o mar roxo , c o deferro de Arábia. E por-

que fez eíle caminho per ella , diíTe a Efcri-

tura : J^cio a Rainha do Aufiro. Donde al-

guns quizeram commentar ler Rainha da re-

gião Sabca
,
que he nas partes da Arábia Fe-

liz , a que ora os Mouros Arábios delia cha-

mam Yánian. Epoisjoíefo, não fendo ella

Rainha de Egypto , lhe dá o titulo delle

,

aíli fe deve crer que não de toda a Provín-

cia da Ethiopia era Rainha , fenao da Cida-

de aííi chamada 5 e das Comarcas a ella vizi-

nhas. E também o próprio nome delia não
eraSabá, mas Alaqueda , fegundo dizem os

Abaílijs : peró davam-lhe aquelie nome Sabá ,

que era o próprio de huma Cidade Metro-
poli daquella região que ella imperava : e

por já não haver tal Cidade , os Abaííijs

chamam áqaella região Sabay, (como diííe-

mos.) A qual Cidade Sabá , ante de ella fer

Rainha , havia muitas centenas de annos que
era fundada : cá fegundo o fitio , efta era

aquella Sabá
,
que Moyfés cercou , e tomou

Çer induílria da filha do Rey delia
,
quando

'araó Rey do Egypto o mandou por Ca-
pitão a efta guerra, fegundo conta Jofefo no
livro que ailegamos. E paífados quatrocen-

tos e fetenta annos
,

pouco mais , ou me-
nos , Cambyfes conquiílador deita Ethiopia

,

mu-
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mudou o nome a efta Cidade Sabá , cha-

mando-lhe Meroe
,
que era o nome de fua

irmã , ou íegundo querem outros Elcritores ,

de fua madre : donde ficou eíle nome á Ilha

que faz o Nilo, em a qual ella era edifica-

da. Parece que eíles Efcritores
,
quando fal-

lavam delias Rainiias , ás vezes tomavam a

parte polo todo , e outras ao contrario ^ in-

titulando-as ora per huma maneira , ora per

outra. E os meíinos Abaílijs
,
que fe glo-

riam delias 5 moílram algumas memorias da
fua habitação

;
porque ainda que a Rainha

Sabá fe intitulaíte da Cidade Sabá, que era
'

na Ilha Meroe, dizem ellcs que acamara,
em que ella tinha feus thefouros , he hum
lugar chamado Acaxuma , onde ora fe moí^
tram grandes edifícios , e alguns pyrames da
grandeza da agulha de Roma , a qual na-

quelle tempo foi tão principal Cidade , e du-

rou tanto curfo de annos
,
que Ptolom.eu co-

mo coufa célebre , chamando-lhe Axuma

,

a litua em altura de dez gráos da parte do
Norte. E aíli dizem que a Rainha Candáce
aiafceo em iium lugar perto delia Cidade
Acaxuma , o qual ora he huma aidea de fer-

reiros ; e o próprio lugar de Acaxuma era

a principal eftancia delia
,
poílo que o Rey-

no próprio 5 de que feelle intitulava, era a
terra a que elles chamam Buro , mui vizi-

nha á Cidade Acaxuma. E também dizem
que
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que o Capado da Rainha Candáce não con-

vcrteo á Fé de Chriílo fomente o Reyno cha-

mado 1'igray
,

que (como diíTemos) he
aqiiella parte da terra , a que Strabo chama
Teneíis , na qual ainda hoje ha huma povoa-

ção chamada Temey
,
que parece que delle

procederia a toda a Comarca , e -que algum
deílcs nomes he corruto do outro , mas ainda

converteo outras Comarcas. E aíll dizem que

David filho da Rainha Sabá fe coroou por

Rey naquella Cidade Acaxuma , donde ficou

em ufo que os Reys
,
que depois o fuccedê-

ram té hoje, íe vam coroar áquelle lugar; e

não o fazendo , reina injuílamente. E que aíli

os Pvcys
,
que fuccedéram a eíle David té o

tempo que receberam a Fé de Chriílo , como
defta fua conversão té ora fempre foram ac-

erefcentando feu eílado per conquiíla de ar-

mas : e todolos Reynos , e fenhorios
,
que

per eíle modo tem accrefcentado a ília Co-
roa , como de coufa própria

, quando pro-

vêm delles a algumas peíToas . ainda que pro-

cedam da linhagem daquelles de quem os

houveram , he em quanto lhes bem parece

,

fomente o Reyno Dambeã. Cá efie , ainda

que o Principe que o governa feja vaíTallo del-

le Prcíle João , não o pode remover ^ nem
tirar daquelle eílado , e herda-fe de pai a fi-

Jho. E a caufa he
,
que no tempo que Da-

vid filho da Rainha Sabá começou conquif-

Tojn. IIL P. I. Bb tar
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tar os Reynos da gentilidade a elle vizinhof?

,

efte Te deo a clIe por vaíTalIo ante de fer

conquiftado. E dos outros Pveynos
,
que ef-

tes Principes conquiíláram dos Reys Gentios

daquelia Ethiopia , aíli como dos povos Co-
ragens j c de outros

,
quando os noíTos lá

andaram
,
gloriando-íe elles Abaílijs daquel-

las vitorias , llie moílravam as próprias ca-

ías , onde aquelies Reys gentios habitavam.

E dizem que o primeiro Reyno
,

que efte

feu primeiro Pvcy David conquiftou da mao
do Gentio daquelia Ethiopia , foi o que el-

les chamam Tigray. Trouxemos todas eftas

couías
3
porque fe veja que em hum mefmo

tempo houve naquella Ethiopia os Reys , e

Rainhas illufíres que nomeamos ; e que os

Abaílijs por gloria do feu princípio
, que

começou nefte primeiro David
,
querem en-

cubrir os outros Reys
, que também houve

aiaquellas partes. Condição mui geral de to-

dalas gentes
,
que por darem antigos , e il-

luftres principios á fua linhagem , iempre fa-

bulam coufas a que a antiguidade não tef-

temunha dá licença : poílo que per outra

parte eftes Abailijs moftram o contrario na
conquifta

,
que dizem ter os feus Principes

com os Reys Gentios comarcãos , de que
conquiftáram tantos Reynos, como tem. O
que parece pelo dccurfo do tempo , e per

as Rainhas ^ que fempre naquellas partes hou-

ve
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Te té hoje , he
,
que a Sabá daria a feu filho

alguma parte da terra da que elle poíTuia

para herança fua , e tudo o que foíTe con-

quiílando do Gentio daquellas regiões accreP-

centaííe a íiia coroa: eo mais que ella pof-

fuia como Rainha , conforinando-fe com o
coílume , e lei da terra , ^iCava á outra fe-

Pxiea , té vir ter per eíle modo a Candáce , e

defta fucceíTivamente a Gaíia
,
que ora reina ,

da qual particuhirraente faliam.os em a noíía

Geografia. Muitas coufas deílas nao eílam

alumiadas antre os AbaíFijs
,
por fer gente

,

que nao íe dá a eícrever os annaes dos feus

Reys , como coílumáram os Gregos , e Lati-

nos
5
que não sao tão antigos na Lei de Deos ,

como elies dizem fer. E prevalece entre el-

les tanto efta antiguidade da Rainha Sabá

,

e Lei de Moyfcs
,
por ícr o leite de fua pri-

meira doutrina
,
que ainda hoje eítam agua-

dos delia
,
porque todos guardam ofabbado,

e Domingo , tem circumcisao , e baptifmo de
agua ao noíTo modo. Peró diíFerem niílo , o
macho he levado á Igreja a receber eíle fa-

cramento aos quarenta dias , e a fêmea a fef-

fenta , e ferapre ha de fer ao fabbado , ou
Domingo

;
porque como guardam eftes dous

dias , e nelles celebram MiíTa , dam o facra-

mento ás crianças , dando-lhes logo a madre
amamma pêra poder levar aquella pequena
partícula. E quanto a hum íinal de fogo^

Bb ii -que
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que trazem febre o nariz
,
que alguns que-

riam dizer íer baptiímo de fogo , tirado da-

quclía palavra da Efcrirura : Ipfe vos bapti-

zabit m Spiritu Saneio y
&' igne , não he

aíli , fomente ufam òtWo. per preceito dos

prim.eiros Reys
,
que foram Catholicos. Os

quaes como viviam em meio de tanta gen-

tilidade
5 porque o feu povo foííe conhecido

3,

mandaram que feaiTínaíTe com fogo naquei-

le lugar : e lie tão guardado o tai preceito

,

que achando-fe algum homem fem elle , fen-

do accufado , fica cativo do Príncipe. A cir-

cumcisâo de que também ufam , he feita aos

oito dias em cafa per Sacerdote ; os homens
no lugar ordenado, e as mulheres cortando-

Ihes huma partícula glandofa , a que os La-

tinos chamam nynfa , o qual ufo não havia

acerca dos Hebreos , e dizem elles que o
tem por preceito da Rainha Sabá. Além dei-

tas ceremonias da lei velha
,

que elles hão
por facramentaes , tem outras acerca de não
comer porco , e coufas a que chamam, im-

mundas , muitos abufos que elles confeííam

tomarem^ não fomente por preceito do feu

Abuná
,

que (como diíTemos ) tem a dou-

trina dos Jacobitas, mas ainda por prama-

tica do feu Rey. Porque , excepto os facra-

mentos , e ordenar os Clérigos nas ordens

pêra o facerdocio
,
que fe faz pelo Abuná

,

em todo o mais o Rey he fobre todos : cá
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elle os provê dos benefícios , e os remove
quando lhe apraz , e caftiga feus deliélos

,

como fe foíTem leigos. Os Clérigos não tem
dizimes , cá todolos rendimentos da terra

são delRey , fomente tem algumas terras
,

que lhe os Reys ordenam
,
que rendem pê-

ra as Igrejas ; e ifto he fegundo a devoção

dos Príncipes , os quaes nefte modo de re-

partir com a Igreja fe tem moílrado ferem

zelofos da honra de Deos. Porque em to-

da aquella Ethiopia (como diíTemos ) não
ha hum edifício, ou cafa

,
que os Reys te-

nham feito pêra íi ; e pêra fe louvar Deos
são tantos os Moíleiros de Frades da Ordem
de Santo Antão

,
(porque não tem outra

, )

e tantas as Igrejas de Cónegos Regrantes

,

que elies tem ao modo que temos as Sés

Cathedraes, e tanta a outra Igreja parochia ,

e tanta Ermida, que não tem número: e a

todas os Reys provém de renda , ornamen-
tos , e niílo fomente fe moílra a grandeza,

e policia daquelies Prip.cipes. Aos Frades

,

e Cónegos Regrantes nas Comarcas onde
habitam dá terras aílinadas , a que elles

chamam Gultos
,

que rendem pêra a cafa

:

e aíli vive o facerdote abaítadamente , e he
eílimado naquellas partes

, principalmente os

que reíidem nos Conventos , e Igrejas Col-
kgiaes

,
que por nenhuma outra coufa os

homens mais trabalham naquellas partes

,

que
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que por ter gráo de Sacerdote

,
porque com

iílo tem a vida certa. E daqui vem haver

naqueilas partes grande número de Frades

,

e Clérigos : cá a multidão delles fundada na

cubica de ter o neceíTario em aquelle efíado

,

faz confervar-fe entre elles tanto tempo o
que profeíTam da lei. Geralmente todo aquel-

le povo he bárbaro nas coufas da fciencia

;

porque tirando as que pertencem ás ceremo-

iiias do íeu facerdocio
,
(e ainda eítas barba-

rizadas
,
) em todo o mais nâo fe acha neí-

les doutrina alguma , nem procuram por ií-

fo : té nas coufas mecânicas não tem enge-

nho algum ; e fe lá acolhem algum eílran-

geiro engenhofo , não o leixam vir ; c po-

rem não pêra lhes lervir em mais
,
que na

inftruftura de léus templos
,
por entre elles

não haver pedreiros , carpinteiros , ou pin-

tor que lhos faça , e effes que tem são obra

de eílrangeiros. E todolos ornamentos
,
pa-

ramentos que tem
,
que são muitos ^ e mais

do que fe efpera em tão barbara gente , alli

pola cópia 5 como por ferem de feda , e

trocadilhos , todo eííe panno lhes vai da ín-

dia , do Cairo , e de outras partes : té os

pannos das tendas do feu Rey , e ornamen-

tos de fua cafa , na qual , e nas Igrejas ef-

tam todalas alfaias , que per partes a gen-

te nobre de toda aquella Ethiopia podia ter.

E he tão eftranha coufa entre elles algum
ar-
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artificio , do pouco iifo que tem da policia

,

que té hum ferreiro
,
que lavra o ferro pê-

ra faas neceílidades , tem per coufa que fe

faz por arte diabólica : e por efta cauía sao

antre elles irifames ; e fe acertam de ver pe-

la manhã hum ferreiro , e adoecem naquel-

le dia 5 dizem que do olho do ferreiro lhes

veio aquelie mal. E chega eíla ignorante

opinião a tanto
,

que vivem eftes ferreiros

quaíi apartados do conforcio da outra gQR"

te 5 e não os leixam entrar nas Igrejas. Fi-

nalmente he Nação tão bruta
,
que muitos

dos vizinhos , fendo negros de cabello tor-

cido 5 tem mais policia na mecânica das cou-

fas , do que elles tem. E não pode fer mais

bruto do engenho
,
que acerta^ido hum Ar-

ménio
,
que fe achou naquellas partes , de

fazer a ElRey hum moinho de agua pêra

lhe moer o trigo , e todo outro género de

pão 5 a farinha do qual elles fazem entre

humas pedras á mão , mais remoendo que

moendo , e iílo com muito trabalho : aca-

bando EiPvcy de ver a obra que fazia , man-
dou-a logo desfazer , dizendo que aquillo

não fervia em fua terra
,

porque elle anda-

va fempre no campo per todo o feu Rey-
no , e não havia de levar comíigo aquelles

engenhos, que fempre eftavam em hum lu-

gar. Como fe aquelie artificio não convi-

nha a mais ,
que onde elle foífe prefente,

e não
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e não ao povo de todo feu Reyno. O quaí

povo tudo merece , cá habitando tão groíTas

terras , onde ha grandes criações pcra fe

aproveitarem das lans , regadios pêra linhos ,

e íltios pêra todo algodão
,

que quizcrem

femear y de bruteza , e preguiça padecem
andarem vertidos geralmente de pelles por

cortir ; e quem as traz cortidas , he huma
grande policia. E são tão curtas eílas fuás

veftes
,
que lhes cobrem pouca parte do cor-

po : té o commum dos Clérigos , Frades

,

€ Freiras he huma vergonha ver como an-

dam j fem a ellcs terem de quanto lhes pa-

rece. Somente os Cónegos , e Frades
, que

reíidem em feus Conventos , eftes veílem

panno de algodão , e ti^azem as roupas com-
pridas j como convém a feu habito : e aíH

a gente nobre ufa deíle panno , o qual lhe

vai da índia , e de algumas partes vizinhas.

Porque (como diífemos ) são taes
,
que nem

pêra veílir , tomar hum peixe , huma ave
,

huma fera
,
per modo de artificio , não tem

pêra iíTo engenho , fomente pêra furtar são

aííí engenhofos
;

que lhes não chegam os

Ciganos vagabundos , e iílo na Corte d'El-

Rey
,
que nas outras partes não ha efta fol-

tura fem punição. E parece que de andar

o feu Príncipe fempre no campo paliando

as hervas, ao modo dos Alarves, fegundo

0§ temporaes do anno , ora çm huma re-

gião
,
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Siáo , ora em outra , na qual inquietação ,

^ concurfo de muitas , e varias nações , aíll

de que andam naquelle arraial , como das

que conquiílam , os puzeram em ncceííida-

de de dous ufos , os quaes lhes fez a na-

tureza
,

pêra roubar , e pelejar , a que Na-
turalmente são inclinados. Donde vem que
eftes Abaííijs geralmente como são fóra da

miferia de fua pátria , tem animo oufado

,

principalmente naquellas partes Orientacs
,

e alguns delles são excellentes Capitães , co-

mo os noíTos tem experimentado. O eílado

do Preíle
,

peró que ao preíente que nós

compomos eíla hiftoria feja bem pequeno ,

e mudado com a entrada que os Mouros
fizeram em todo íeu Revno , fazendo-íe fe-

nhores delle
,
quaíi per decurío de treze an-

nos 5 fendo elle recolhido em partes remo-
tas de ferranias

, por falvar a vida , té que
os noífos á cuíla de feu próprio fangue o
reftituíram , como fe dirá em feu tempo

y

nefte , em que o Governador Diogo Lopes
de Sequeira enviou a elle D. Pvodrigo de
Lima por Embaixador da parte d'EIRe7
D. Manuel , ( como logo veremos

,
) era

mui poderoío em terras , e povo. Em ter-

ras
,
porque tinlia as que atrás nomeamos

;

e povo
5

porque com fua potencia não fo-

mente era fenhor obedecido de toda a Chrif-

tandade daquella Ethiopia^ mas ainda mui-

tos
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tos povos da gentilidade , e dos Mouros

,

em que entravam grandes fenhores. E em
nenhuma coufa fe moílrava mais a poten-
cia delle

,
que no alTentar do íeu arraial •

porque (como diíTemos) por antigo coílu-

me eíles Principes a;idam fempre no cam-
po paftando as hervas , ora a iiuma parte

,

ora a outra , ao modo dos Parthos , Par-

feos , e Arábios
,
que ícguem cfte coílume.

E verdadeiramente era coufa maravillioía

de ver : cá em hum.a populofa Cidade de
pedra ^ e cal achar-fe-hão edifícios , templos

,

praças , ruas , mantimentos , mercadorias
,

e policia de bom regimento ; e neíle arraial

achava-fe huma Cidade de panno , de grande
número de tendas de algodão , humas de hu-
ma cor , outra de outra , e delias de feda en-

tretalhadas , aíli armadas , e arruadas , e os
officios poftos em bairros , e as Igrejas em
Fregaezias

,
que por muitas vezes que íe

o Preíle mudarte
, já cada hum fabia onde

fe havia de aíTentar , fe ao Levante , fe ao
Ponente , e a que mao , e em quanta diílan-

cia ; de maneira
, que nenhum homem ti-

nha neceffidade de perguntar : Onde poufa
foão ? porque pola ordenança do lugar em
que cada hum fe havia de apouíentar

, já
fabia que os Oííiciaes d'ElRey em tal par-

te , c os da juiliça em tal , e os mecânicos
de tal oíEcio em tal, e a tantas tendas. E

fe-
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íègundo o grande numero da gente
,

que

efte Príncipe trazia , fe náo houvera eila or-

dem ,
pola pouca demora que elle ás ve-

zes fazia em lugircs
,
primeiro que íe hum

homem achara , fe partira daili. Porque o ar-,

raiai
,
que eílando a praça principal fituada

no meio delle , era dalli ás tendas d'ElRey

huma legiia ; e fe era em campo chão lé-

gua e meia, tudo per huma rua tão direi-

ta 5 e larga
,
que das portas dos paços d'EI-

Rey fe via oconcurfo delia, por elles fem-

pre ferem aíTentados no lugar mais alto da-

quelle fitio : bem fe deve crer que não to-

maria eíle arraial pouco efpaço de terra , e

que a gente delle não era de pequeno nú-

mero
,

pois tinha treze Freguezias , huma
das quaes era dos cozinheiros d'ElRey. E
quando fe mudava , além do grande núme-

' ro de homens
,

que ferviam de levar car-

gos á cabeça , de mulas de carga dizem
que paíTavam de cem mil , a fora muitos

camelos que levavam as tendas. Das quaes

mulas elles fe fervem não fomente nefte fer-

viço de carga , m.as ainda pêra caminharem
nellas , e os cavallos levam a deílro ; por-

que coma €ntre elles não fe ufa ferrarem

as beftas , e sao mais mimofos que as m.u-

las
5
pelejam nelles , e caminham nas mulas.

A maneira doferviço d'EIRey , e tratamicn-

to de fua peíloa naquelle tempo, que flo-

re*
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recia em potencia de todalas coufas , era

mais de homem divino
,
que humano : pê-

ro agora que a guerra dos Mouros trouxe

á terra neceílidade de homens
, já fe com-

munica , e já o converfam , ejá feleixa ver

como homem , c nao com aquellas ceremo-

nias 5 de que ante uíáva , como fe elle fora

alguma divindade. Porque té os fenhores de

feu eftado no modo de o ver , e falia r não

pareciam vaflalios , mas efcravos j em tan-

to
5
que mandando elle recado ao mais po-

deroío delles per o mais baixo homem ds

fua cafa , ainda que foffe ao Tigre Mahon ,

ou ao Barnagax
,

que na dignidade repre-

fentavam Reys , tanto que em fua cafa lhe

era dito que lhe vinha hum recado do Pref-

te 5 logo em continente fe fahia de fua ca-

fa , e no campo , e a pé , nii da cinta pêra

cima havia de receber o feu recado. Ou-
vido o qual recado , fe era em contentamen-

to do Preíle , veítia-fe das mais nobres vef-

tiduras que tinha, e tornava a cavalgar, e

hia-fe pêra cafa ; e fe era em feu defcon-

tentam.ento , a pé , nú como eílava , fe tor-

nava. E a primeira palavra que eftes men-

fageiros diziam da parte d'ElRe7 , era : £/-

Rey vos envia faudar \ á qual palavra to-

dos por cortezia , e acatamento hiam com
a mão ao cháo. Outros muitos coftumes

tem a gente Abaíílj ^ e o feu Príncipe
,
que

são
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sao mui diverfos dos noíTos , os quacs (co-

mo já diíIeiTios) leixamos pêra o Coinnien-

tario da noíla Geografia
,
porque eíle lugar

não requer mais.

CAPITULO III.

Como Diogo Lopes de Sequeira fe via

com o Barnagax , hum p?^incipal Capitão do

Prefte , com o qual ajjentou paz ; e entre-

gue o Evdhaixador Mattheus , e Z). Rodri-

go de Lima
,

que elle em fua companhia

mandou ao Prejie
, fepartio pêra ir inver-

nar a Ormuz : e o mais que fez nefte ca-

minho.

Governador Diogo Lopes de Sequei-

ra , ante que eftes Padres do Mofteiro

de Visão
, que elle com tanta folemnidade

(como diíTemos ) mandou receber , tinha fe-

cretamente enviado a elle hum Fernão Dias
,

homem que fabia mui bem a língua Ará-
bia

5 que geralmente fe falia per aquellas

terras
,
pêra que notadas as coufas do Mof-

teiro , c Religiofos delle , o pudeíTe bem
informar , e de tudo eftar aviíado quando
os Pvcligiofos

5
que Mattheus mandara cha-

mar , vieílem faber fe refpondia o feu di-

to com a viíla delle Fernão Dias. E porque
^^ tardava , e os Frades eram vindos , os

quaes contavam muitas coufas da fua Reli-

gião
,,
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gião 5 número
,
grandeza das caías que ti-

nham 5 e aííi dos muitos Religioíos que nel-

las havia; e que o Moíleiro de Visão, que

he da vocação da Ordem de Jeíus , era hum
dos principaes que elles tinham : o Ouvidor
Pêro Gomes Teixeira zelofo das coufas de

noíTa Fé , defejando ver per íi o que eftes

Frades diziam
,

pedio licença ao Capitão

inór
,
que em companhia dellcs o leixaíTe ir

ver aquelle Moíleiro. Diogo Lopes quando
vio que huma tal peíToa , como era Pêro

Gomes , fe oíFerecia a efte caminho
,
per o

qual podia fer melhor informado das cou-

fas que defejava
,

que per outra peíToa al-

guma , agradecia-lhe muito eíla ida , dizen-

do
,
que lhe havia grande inveja a ella. Fi-

nalmente Pêro Gomes fe foi em companhia

dos Frades té a Villa de Arquico , e dalli

o Capitão do lugar mandou hum feu irmão

com e!le ; e fendo no caminho , começaram
achar magotes de gente do Barnagax

,
que

fe vinha ver com Diogo Lopes. E quando
chegavam a eftes magotes , o irmão do Ca-
pitão de Arquico

,
por obediência , e reve-

renciar a peflba do Barnagax , cuja aquella

gente era , fe defcia a pé , e lhe faliava ; e

tornado a cavalgar quando vinha outra , fa-

zia outro tanto , nas quaes ceremonias , fe-

gundo feu ufo , fe foram detendo hum bom
efpaço , té que vieram encontrar com a pef*

foa
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foa delle Barnagax , o qual trazia ante íi

quatro mulas a dcílro mui formoías , e qua-

tro cavallos grandes , como os de Andalu-

zia em Hefpanha , e toda a gente que acom-
panhava o Barnagax vinha de mulas. O ir-

mão do Capitão de Arquico , viíto a peíTba

àdlc
,

per eípaço de lium tiro de béíla fe

apeou , e fez apear a Pêro Gomes , e am-
bos a pé foram contra o Barnagax a lhe

fallar ; o qual por honrar Pêro Gomes , te-

ye d! rédea da mula em que vinha ; e che-

gados elles , lhe beijaram a roupa no lugar

do geolho direito , íegundo feu coftume de
reverenciar as peíToas táo notáveis. O qual

Barnagax, depois que foube de Pêro Go-
mes quem era, e a romaria que hia fazer,

e como o Capitão eílava elperando por el-

le , refpondeo com palavras de homem pru-

dente
,
que o mefmo defejo de fe ver com

o Capitão mor o movera áquelle caminha
que fazia ; c que a romaria que elle Pêro
Gomes hia fazer era tão perto

,
que bem

poderia tornar ante que dle Barnagax fe

viiTe com o Capitão
;

que lhe pedia por
amor delle que aíli o fizelTe

,
porque folga-

ria de fallar primeiro com elle ; e aíli íe

fez. Porque Pêro Gomes , vifta a cafa , e to-

mada informação do que defejava faber dos
Padres do Moíleiro , dos quaes foi mui bem
recebido ^ fe tornou pêra Arquico. Dos

quaes
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quaes Religiofos houve hiiin livro efcriro?

em língua. Chaldea , em que elles tem toda

a lenda da Igreja , de Evangelhos , Epifto-

las 5 Píalmos de David que rezam. , e outras

coufas que refpondem á Igreja Romana

,

e algumas fegundo feu ufo. Chegado oBar-

nagax ao lugar Arquico
,
per meio de Pê-

ro Gomes houve alguns recados entre elle ,

e o Capitão mor Diogo Lopes fobre o lu-

gar onde fe ambos haviam de ver
;

por-

que hum requeria que foíTe no próprio lu-

gar Arquico , )que do poufo onde as náos

eílavam
,

(que era hum pouco abaixo
, ) a,

elle haveria duas léguas , e outro queria den-

tro em as náos. Nas quaes dúvidas fe miet-

teo confelho dos Mouros , a quem noíTa

amizade com o Preíle era mui odiofa ^por

fer em fua deílruiçâo , os quaes mettêram

tanta defconfiança no animo do Barnagax ,

que nao havia remédio pêra querer que as

viftas foíTem. de outra maneira , té que en-

treveio niílo ir António de Saldanha a elle,

E entre muitas práticas que ambos tiveram

fobre eíle negocio , depois de elle regeitar

arrefens de parte a parte , efcufando-íe dif-'

fo com dizer, que onde havia Chriftanda-

de havia de haver toda a verdade , emi

hum Sacerdote querendo defcubrir humai

Cruz
5

que levava de prata
,
que x\ntonic«

de Saldanha pêra o provocar lhe queria en-

tre-
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tregar , como penhor de feguridade de fiia

peííoa naquelíe adio das viftas , levantou-fe

muito rijo donde eílava , indo á mão ao

Sacerdote que nao deícubriíTe a Cruz; di-

zendo
5

que pêra coufas de tao pouca im-

pcrtancia , como eram as que fe entre elles

tratavam
,

pêra que era entre vir o íinal de

que dependia toda noíTa Fé ? E fem mais

altercar nas dúvidas que tinha , diíTe
, que

era contente de chegar á praia
,
que eftava

defronte de Arquico. E pois diziam que as

náos por razão dos baixos náo íe podiam
mover do lugar onde eftavam pêra vir ai-»

li, que vieíTe o Governador em navios de

remo , e que ambos fe veriam na praia. Tan-
to poder tem a vifta daquelle íinal entre

aquella barbara , e ruílica gente , creada na

côdea da noíTa lei
,

que mais os fegura a

viíla delle pêra não temerem perder a vida ,

que a nós , creados na policia da Igreja Ro-
mana , e verdadeiro entendimento da lei

Evangélica , osjuramentos folemnizados com
tanto facramento de palavras na fegurança

dos bens , a que chamamos fazenda. Don-
de parece que mais tem aproveitado a eíles

,

nefta parte , a ignorância da luz da lei
, que

a nós a claridade delia. Finalmente eíte Bar-

nagax , como homent feguro dos temores

que lhe os Mouros punham , e fem pontos

de honra
,
(matéria que faz toda difcordia

,

)

Tm.III.P.L Ce el-
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elle fe veio ver com Diogo Lopes á praia ^

acompanhado com té duzentos homens de
cavallo 5 e dous mil de pé , os quacs entre-

gou ao Capitão de Arquico como guarda

do campo ; e lahindo-fe do corpo defta gen-

te 5 veio com té féis peíToas ao Jugar on-

de eftavam ordenados aíTentos , em que fe

haviam de aílentar. Oveftido de fua peíToa

era ao modo Alarve , huma camifa branca

de lenço veftida fobre outras roupas , e em
cima hum bcdem preto ^ e na cabeça huma
touca branca de lenço. E fegundo fe depois

foube 5 elle , e os feus vinham em habito

honefco 5 e triílc
,
por haver poucos dias que

em huma entrada que elle fizera nas terras

dos Mouros contra as partes do Egypto.,

perdera hum filho, e quatrocentos de cavai-

lo
,
per o qual cafo o Preíle eítava defcon-

tente delle , dando-lhe a culpa diíTo. Diogo
Lopes veio a modo contrario com té feis-

centos homens veílidos de fefta ; e quando
vio a ordenança em que o Barnagax leixa-

va a gente que trouxera comligo
,
poz a

fua -ao longo da praia em ordem de boa
nioílra ; e fahido com outros féis homens

,

foi-fe onde eftavam feus aíTentos , cadeiras

pêra dle Diogo Lopes , e Embaixador , e

hum catele cuberto tie feda pêra o Barna-

gax
5
por eííe fer o modo da maior honra

,

que elles podem ter em feu aíTemo. Che*
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gados a hum tempo a efte lugar , aíTentá-

ram-fe todos três j e depois de feitas íuas

cortezias , íègundo o ufo de cada hum , e

darem graças a Deos poios ajuntar naquel-

le aélo de congregação Chrifta , em amor,
e paz , começou Diogo Lopes dar conta

das coufas que eram paíTadas , aíTi nas dili-

gencias que os Reys de Portugal tinham

feito por ter conhecimento , e communi-
cação com aquelle Em.perador da Abaília

tão nomeado per toda a Chriftandade , co-

mo as dúvidas que os Capitães da índia ti-

veram
,
quando viram lá o Embaixador

Mattheus
,

parecendo a todos fer alguma
induftria dos Mouros pêra fim de feus ne-

gócios. Porém depois de elle fer em Por-

tugal 5 ElRey D. Manuel, que então rei-

nava 5 o recebeo com.o fe devia receber o
Enibaixador de tal Principe , e que per al-

guns inconvenientes , e occupaçoes que hou-

ve no Reyno , não foi logo defpachado.

Depois vindo a índia , ElRev D. Manuel
feu Senhor mandara a Lopo Soares o Go-
vernador paífado

,
que fora ante delle

, que
entraíTe no eftreito poderofamente , e entre-

gaíTe a elle Mattheus naquelle porto de Ar-
quico aos Capitães delle : e aíli por falecer

o mefmo Embaixador, que ElRey com el-

le mandava , e por tempos contrários não
pode haver eííeito aquella viíta^ e ado de

Ce ii ir-
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irmandade , em que cUe Diogo Lopes , e

elle Barn?.gax eftavam. Porque as coufas per

NoíTo Senhor ordenadas pêra tamanho fru-

to 5 como aquelie feria , convinha terem eíles

princípios de trabalho pêra maior confola-

ção , e mérito daquelles
,
que per elle mef-

mo Deos os IbíFriam. E pois Deos fizera a

elle Diogo Lopes íao particular mercê , que

o cliegára áquelia hora em que eftava , duas

coufas lhe convinha fazer pêra cumprir com
a inílrucçáo que lhe ElRey D. Manuel feu

Senhor miandava : a primeira , levar huma
authentica certidão deile Mattheus como
ficava naquelle porto entregue a elle Bar-

nagax
,

peífoa das mais principaes daquel-

le Reyno , e ailí hum Embaixador feu ^

que mandava que foíTe ao Prefte em com-
panhia delle Mattheus em lugar do outro

que faleceo. E a fegunda era fazer huma
fortaleza na Ilha Camarão , ou naquella Ma-
çuá

5
qual pareceífe mais proveiíofa pêra

guerrear os Mouros daquelle eílrcito do mar
Roxo , conformando-fe niílo com a vonta-

de do Prefte , e também tomar emenda d'El-

Rey da Ilha Dalaca
,

pola morte de hum
Capitão Portuguez

,
que alli foi ter na en-

trada de Lopo Soares , fegundo elle Mat-
theus fabia , como peílba que efte negocio

prognofticou ,
por faber fer aquelie Mouro

lioniem atraiçoado. E que quanto a elle Mat-
theus



Década III. Liv. IV. Cap. III. 405*

theus fer entregue , diílb eftava já fatisfeito

,

e o Embaixador ,
que com elle havia de ir

,

era aqueile Fidalgo , amoftrando a D. Ro-
drigo de Lima , filho de Duarte da Cunha
de Santarém , o qual era hum dos féis que

levava comfigo já ordenado pêra efte adio

,

que por náo eOiarem ainda preíles algumas

peíToas que com elle haviam de ir , e aílí

coufas pêra a peflba do Preíle , por iíTo lho

não entregava logo. Que elle havia de ir

em companhia delle Mattheus té o Moftei-

ro de Visão , onde (fegundo elle dizia ) por

fua devoção havia de eftar alguns dias : que

alli pedia a elle Barnagax que mandaíTe al-

guma peíToa
j
que o encaminhaííe té a Cor-

te do Preíle
,

quando cUq Mattheus tiveíTe

algum impedimento de não poder ir tão ce-

do. Qiie quanto ao fazer da fortaleza
,
por

aqueile anno lhe parecia que não podia fer

,

aíli porque a elle Capitão mor lhe convi-

nha ir invernar fora do eílreito
,
por ter per-

didas a miior parte das muaiçóes que tra-

zia em huma náo que perdera , como por
haver ainda de vir recado do parecer do
Preíle fobre eíle cafo j e que conformando-
fe com o breve tempo que tinha de cami-
nho , daria huma viíla a Dalaca. O Barna-
gax , em quanto Diogo Lopes dilTe eílas

coufas 5 eíleve mui attento , e a todas re-

fpondeo como homem prudente j e per der-

ra-
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radeiro em confirmação de paz , e amiza-

de
,

que alii aíTentáram , veio hum Sacer-

dote 5 e aprefeiitou huma Cruz de prata dou-
rada , em que ambos a haviam de jurar. A
qual Cruz tomando o Barnagax na máo pe-

lo pé , e pofto em geolhos , diíTe : Aquella

faz , e amor que Chriflo Jefiís nojjò Re-
ãemptor mandou afeus difcipulos que hou-

'vejjè eittre elles , ejia feja entre nós-outros ,

que profejjamos fua Fé , a qual quaytto em
mim for ,

por parte d'^ElRey David meu
Senhor cumprirei , e ajji o juro nefte final

de nofja falvaçao. Diogo Lopes per leu mo-
do feito outro tal juramento , tornaram- fe

aíTentar ; e depois que hum pedaço eílive-

ram praticando nas coufas da guerra
,

que

aquelies dous Príncipes
,

(cujas peíToas elles

alii reprefentavam
,
) tinham com os Mou-

ros , e PagÕes 3 erpeciíram-fe hum do outro,

•por o tempo não íer pêra mais
,
por cauía

da grande calma que fazia. Na qual villa

Diogo Lopes mandou dar algumas peças

de armas ao Barnagax , e hum corpo intei-

ro delias , com que eftava armado hum ho-

mem
5

que elle pedio por fer a elle coufa

nova aquelle corpo de armas brancas. Em
retorno das quaes peças elle mandou logo

a Diogo Lopes hum cavallo , e huma rau-

Ja , e cincoent^ vaccas
,
que fe repartiram

pelas jiáos ^ e ao feguinte dia o tornou Dio-
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go Lopes viíitar com mais algumas peças

,

e aíTi ao Capitão de Arqiiico. Finalmente

naquellcs dous , ou três dias que o Barna-

gax eíleve em Arquico depois deftas vidas

,

íempre de huma parte , e da outra houve
viíitaçóes , té que elle fe mandou efpedir de

Diogo Lopes , dizendo
,
que lhe convinha

partir-fe , e que ao Capitão de Arquico fi-

cava recado pêra dar aviamento ao Embai-
xador que havia de mandar. No defpacho

do qual Diogo Lopes entendeo logo , e orde-

nou irem em íua companhia té treze peíToas ,

de que as principacs eram Jorge d'Abreu

d'Eivas , fegunda peíToa depois de D. Ro-
drigo

5 João Efcolar Eícrivão da Embaixa-
da 5 Lopo da Gam.a

, João Gonçalves Fei-

tor 5 e língua , Manuel de Mariz tangedor

de órgãos
,
por razão de huns que hiam de

prefente ao Preíle entre outras coufas da
Igreja que lhe mandava , e Franciíco Al-
vares Sacerdote. O qual deíla viagem em
que foi , e aííl do que lá íbube , e alcan-

çou , icgundo a poílibiiidade de feu enge-

nho , compoz hum livro , mais puro que

doutamente
,

que ora anda convertido em
lingua Italiana. Apercebido D. Rodrigo do
neceíTario a ília viagem , com hum honra-

do preíènte que levou , aíli de armas , co-

mo de ornamentos de caía , e principahnen-

te das coufas neceíTarias ao culto Divino

,

lè-
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fegundo o ufo Romano , foi elle , e fua

companhia , e o Embaixador entregues ao
Capitão de Arquico , fegundo a ordem que
o Barnagax pêra iíTo leixou ^ e por teftemu-

nho do aiílo defta entrega
,
que fe em Ar*

quico fez , no próprio lugar delia fe arvo-

rou huma grande Cruz de páo. E parece

que NoíTo Senhor tinha limitada a vida de

Mattheus no Moíleiro de Visão , onde elle

defejava chegar
;
porque chegados a elle

,

faleceo , e D. Rodrigo feguio feu caminho
á Corte do Prefte , onde chegou : e do que
lá fez adiante faremos relação

,
porque aqui

convém continuar com Dios^o Lopes. O
qual em quanto eíleve naquella Ilha Ala-

çuá, fempre hia ouvir Miíla ámefquita da
povoação , á qual mandou poer nome San-

ta Maria da Conceição : e a primeira Mif-

fa que íe nella diíTe , foi das Chagas
,
por

fer em fefta feira depois das oitavas da Paf-

coa 5 em que houve muitas lagrimas de de-

voção dos noíTos , vendo o lugar onde Nof-
fo Senhor os tinha levado , e quanta mer-
cê delle recebiam

,
pois em lugares onde

elle era blasfemado per Mouros , e Gentios

,

elles eram miniítros daquellas oblações , e

facrificios a elle acceitos
,

por fer em me-
moria do fangue de Chriflo Jefus. Por a

qual obra fempre a nação Portuguez feria

louvada ^ e trazida na boca das gentes de
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geração em geração té o fím do Mundo
;

e no outro teriam premio de Catliolicos neí^

ta vinha militante do Senhor. Diogo Lo-

pes 5 acabadas eílas coulas com grande pra-

zer de todos 5 e feita a fua aguada nas cis-

ternas que havia na Ilha
,

partio-fe via da

outra chamada Dalaca , onde chegou , a

qual íerá de trinta léguas
,

quaíl todo efte

comprimento lançado ao longo da terra fir-

me de Africa chamada Abaííia. A terra da

qual Ilha he baixa , cheia de muitas ilhetas
^

e baixos ; e fe não he tão doentia como o

íitio delia moftra , he porque os ventos que

alli curíiUTx
,

quaíl todos lhe vem por ci-

ma da agua , na qual ha fomente huma Ci-

dade nobre , chamada como a mefma Ilha
,

a fcSra outras povoações pequenas á manei-

ra de aldeãs. As quaes
,
por ferem maríti-

mas 5 onde os noíTos podiam ir , todas cita-

vam defpejadas , temendo eíla vifitaçao
,
que

lhes havia de fer feita , e por iíTo não hou-
veram delias mais defpojo

,
que algum ga-

do
,
que a gente commum matou , entre o

qual eram camelos , a carne dos quaes ha-

viam por bom refrefco. Diogo Lopes
,
por-

que alli não havia mais que fazer
,
por fi-

nal do que fizera aos moradores , íe os acha-

ram , mandou derribar algumas cafas notá-

veis de pedra , e cal , e poer fogo á Ci-

dade. Partido dallip foi haver vifta da ou*

tra
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tra cofta da Arábia
;

porque como aqiiella

da AbaíHa era cheia de muitas Ilhas , e bai-

xos , e ainda per nós nao navegada , não
quiz fahir do eílreito per aquelle canal ; e

também pêra de lá mandar á Ilha Cama-
rão hum navio faber fe foram lá ter dous
galeões

,
que fe apartaram delle , Capitães

Chriílovão de Sá , e Francifco de Mello
,

e não achando nova delles
, que o feguiíTe.

Sahido do eílreito , foi ter onde perdeo a

fua náo Santo António , de que ainda man-
dou recolher três ancoras

,
que fe puderam

haver , e daqui partio pêra x\dem , onde
foi viíitado com muito refrefco. E por mui-
ta preíía que fe deo em fahir de enure ef-

tas duas terras que fazem, o eílreito, temen-

do poder fobrevir o tempo, que tanto dam^-

no fez a Lopo Soares
, já quando começou

defcubrir a garganta que faz o Cabo de

Guardafú , e a terra Arábia , achou tama-

nhas cerrações, e tempo do inverno, que

não fe pode efpedir daquella paragem fem
perder todolos bateis das náos que levava

per popa
,
por os comerem os mares grof-

fos. E aííl huma galé real , Capitão Jero-

nymo de Soufa
,
que fe alagou junto da ter-

ra Arábia , além do Cabo Fartáque onde
morreo muita gente nobre , entre os quaes

foi Manuel de Soufa Galvão , filho de Du-
arte Galvão, com que aquelle eílreito ficou

por
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por fepultura de dous filhos , e hum pai , e

aílí morreo Pêro da Silva de alcunha o Ca-
fre : e milagro iamente no batel da galé eíca-

pou o Capiíáo Jeronymo de Soufa com onze

homens , de que os principaes eram Henri-

que Homem , e Pêro Borges. E havendo
dous dias que andavam na lingua das ondas a

Deoo mifericordia , chegaram a terra , onde
paíTáram outra tanta fortuna. Porque como
toda aquella cofta he de Mouros Arábios

,

per efpaço de cem léguas que fizeram ca-

minho fempre ao longo da praia , além da
fome 5 fede , e outros trabalhos de tão com-
prida jornada , receberam delles tal compa-
nhia de pancadas , vitupérios , leixando-os

em coiro
,
que quando chegaram a Lalao

,

que eílá na fronteria do Cabo Rofcalgate
,

náo levavam já figura de homens ; tão cor-

tidos os tinha o Sol , e tão desfigurados os

íizera a fome , fede , e trabalhos que paf-

fáram. E porque o Xeque deíla Cidade era

vizinho de Calayate per efpaço de quinze
léguas 5 e mui familiar d'ElRe7 ^^ Ormuz

,

por lhe parecer que nifto o comprazia , os
teve alli alguns dias pêra recobrarem fuás

forças , e depois veílidos , e acompanhados
de gente os mandou a Calayate , e dalli

vieram os noíTos , como veremos. Diogo
Lopes de Sequeira correndo também fua

tormenta, veio com a Armada ter á Villa

Ca-
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Calayate , onde achou Jorge d'Alboquer-

que , que (como atrás fica ) o veio aqui eí^

perar , e aíFi ao Doutor Pêro Nunes , a quem
deo poíTe do officLo de Veador da Fazenda
que levava per EiRey. E ante que fe da-

qui partiile , íendo já no fim de Junho do
anno de quinhentos c vinte , chegou huma
náo

,
que deite Reyno partio aquelle anno

,

Capiráo e Piloto Pedro Eanes , Francez de

alcunha , ao qual por fer homem diligente
,

e que lábia bem as coufas do mar , ElRey
D. Manuel mandava com cartas a Diogo
Lopes fobre algumas coufas de feu ferviço.

E também com a nova do que tinha íabi-

do da Armada que o Soldao fazia, e lho

tinha enviado dizer per Pêro Vaz de Vera

,

temendo que per algum acontecimento não
paífaífe á índia com eíle recado. E eíla foi

a caufa por que Pedro Eanes foi deman-
dar aquella paragem

,
por em Moçambique

achar recado como Diogo Lopes mandara
alii chamar Jorge d'Alboquerque. E entre

outras coufas
,
que ElRey mandava a Dio-

go Lopes que íizelTe aquelle anno, era, que
na m.efma náo com Pedro Eanes enviaífe

alguma pelToa , de que elle coníiaíle efta ida

a defcubrir as Ilhas do ouro , a través da
Ilha Çamatra , de que já atrás efcrevemos

,

por lhe muitas peiToas
,

que andaram na-

quelias partes da índia , darem grande eí^
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perança de fe poderem defcubrir. A qual

ida Diogo Lopes logo aJli deo a Chrifto-

vao de Mendoça filho de Pêro de Mendo-
ça Alcaide mor de Mourão , da viagem do
qual adiante faremos menção. E pêra que

ElRey íoubeííè o que elle Diogo Lopes fi-

zera naquella entrada do eílreiro
,

que lhe

mandara fazer , enviou com eíle recado a

Pêro Vaz de Vera , coRumado levar as no-

vas deíle eftreito , o qual chegou a eíle Rey-
no 5 onde a fua vinda foi mui celebrada,

não fóm.ente com feílas temporaes , mas ain-

da efpirituaes de folemnes procifsoes , dando
louvores a Deos polo defcubrimento daquel-

le Emperador da AbaíHa , cham^ado Prefce

João 5 tão defejado nefle Reyno. E porque

eftas novas foíTem mais celebradas em as

Cidades , e Villas do Reyno , EIRey lhe

efcreveo , notificando-lhe o que Diogo Lo-
pes fizera , tudo muito particularmente por
dar noticia a todos do eílado daquelle Prín-

cipe Chriftão té então mal fabida, da qual

obra elle tinha tanto contentamento , como
de fe defcubrir per elle a índia

,
por eílas

duas coufas neílas partes da Chriílandade

ferem muito incógnitas , e a noticia delias

efcura , e em muitas coufas falfa. Diogo Lo-
pes , defpachado Pêro Vaz

,
porque aquelle

k

porto de Calayate não era tão bom como
p de Mafcate pêra as náos grandes inver^,

na-
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narem , paíTou-fe a dh ^ e alli leixou Jorge
d'Alboquerque por Capitão de todas , e el-

le foi invernar aquelle anno a Ormuz , le-

vando comíigo todas as velas de remo , ao
qual leixaremos té dar conta do que fe paí^

lou na índia , em quanto elle fez eíla via-

gem do eftreito, e invernou em Ormuz.

CAPITULO IV.

Em que fe efcrevem algumas coufas dos ef-

taãos d^ElRey de Narfinga , e Hidal-

cão 5 e hmna guerra que entre Jl tive-

ram em quanto Diogo Lopes foi ao

ejlreito , e o que delia refultou

em proveito nojjò.

NO princípio do livro quinto da fegun-

da Década , tratando das coufas de
Goa, e como os Mouros fe fizeram fenho-

res da terra chamiada Decan , e parte da Ca-
nará , demos hum.a geral noticia dos Prínci-

pes que nellas havia, e as contendas que en-

tre íi tinham. E como eíla guerra fempre
foi entre eftes dous eílados , hum dos Mou-
ros , e outro dos Gentios , e os mais pode-
rofos no tempo em que nos entrámos na
índia , neílas duas Provindas Decan , e Ca-
nará , eram o Hidalcao Mouro, e ElRey
de Naríinga , ou Bifnagá Gentio , e defte não
temos dado tanta noticia como do outro j

po-
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polo que convém determo-nos hum pouco

niíTo
,

pêra íe mais claramente ver a caufa

que Ruy de Mello Capitão de Goa teve

pêra tomar as terras fímies fujeitas ao Hi-

daicão , em quanto Diogo Lopes de Sequei-

ra andou nas partes que efcrevemos. E tam-

bém porque íè faiba a potencia deíle Prín-

cipe , com que tínhamos vizinhança , e tan-

tos negócios , como fe verá per o decurfo

deita hiíloria : poílo que entre elle , e nós

não houve rompimento de guerra , ante pro-

curou fempre nolTa amizade , e de nós re-

cebeo ajudas , com que alcançou vitorias de
feus imigos , como fe logo verá. E pofto

que dando nós noticia de como fe ferve , e

dos apparatos de fua cafa , dávamos huma
moftra em que fe podia julgar fua riqueza

,

e poder
,
por ferem coufas de Príncipes de-

liciofos 5 e foberbos
,
que querem com ou-

ro
,

prata , e muita policia fazer fuás cafas

templos de adoração , e no fervíço de fuás

peíToas huma maneira de idolatria , com que
querem fer fervidos dos feus povos , leixare-

mos todas eftas fuperíliçóes
,
que procedem

do fobejo ter , e repoufo da vida
,
por tra-

tar da maneira com que efte Príncipe Gentio
fe apercebeo pêra ir tomar huma Cidade ,

que era do Hidalcão
;
porque em nenhuma

coufa com razão fe pôde melhor notar ape-
tência ^ e fer de hum Príncipe

, que nos ap-

pa-
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parares , e ordem das coufas do exercicicr

militar. Porém porque eíle feu apparato não-

pareça aos que tem pouca noticia dos Prin-

cipes daquelle Oriente , maior neíla eícritu-

ra , do que feria em verdade , diremios o
modo que tem de fazer tanta gente de guer-

ra. Segundo o que temos fabido dos OíE-
ciaes da fazenda daquelle Príncipe

,
quaíi re-

gularmente em cada hum anno tem de ren-

da doze contos de pardaos de ouro , cada

hum dos quaes pardaos vai da noíTa moeda
trezentos e feíTen ta reaes , e delies fomente
enthefoura em cada hum anno três contos

,

ou dous e meio. Todo o mais difpende no
governo defeuReyno, eferviço de fua ca-

fa ; e principalmente em ter feita gente con-

tra dous géneros de vizinhos , com que a

maior parte do tempo tem guerra , hum he
ElRey de Orixá , ou Oria , Gentio ; e os

outros são os Capitães do Rcyno Decan
Mouros. E eíla gente de guerra fe faz per

duzentos Capitães que eJle tem , aos quaes

dá terras no Reyno com obrigação que te-

nham ordinariam.ente feita certo número de

gente de cavallo , e tanta de pé , e tantos

elefantes pêra quando quer que forem cha-

mados , acudirem logo. E pêra eílarem me-
lhor apercebidos , certas vezes cada anno

Jião de fazer alardo \ e fe lhe acham menos
gente de fua obrigajao , ou mal armada^

maa-
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iVianda-Ihe EIRcy tirar a capitania ; e aos

que andam concertados com o número , e

armas da íiia gente vai-lhes ElRey accref-

centando as quaniias. E o rendimento das

terras
,

que ElRey dá a efteá Capitães , fe

reparte em terços ; ElRey leva hum , e os

dons sao pêra os foldados de fua capitania

,

e mantença de faa peíToa. E ha Capitania

delias
;,
que rende hum- conto e cem mil par-

daos , outra oitocentos , e daqui pêra baixa

té cincoenta mil. E quem tem tai rendimen-

to de feu Reyno , e aíH reparte com íeus

Capitães , e tem tal ordem na maneira de

jeu governo , levemente póe em campo hum
tao grande exercito como eíle Principe le-

vou pêra ir tomar a Cidade Rachol , e o
fundamento diíTo procedeo deíta caufa. Ha-
vendo o Hidalcão , o principal fenhor do
Reyno Decan , e EÍRey Crifnaráo de Bií-

n-ãgà paz aíTentada pêra muitos annos das

guerras que entre eíles dous eííados houve
,

e deíejando elle Crifnaráo cumprir o que feu

pai Marfanay mandara em feu teftamento

,

que era tomar a Cidade Rachol
, que o Hi-

dalcão nas guerras paíTadas tinha tomado

,

por i)âo lhe mover guerra fem caufa , ufou.

de hum artificio com que a pudeífe quebrar,

e foi eíle. Nas capitulações das pazes
,
que

entre eiles eram aíTentadas , fe continha
, que

quando de Reyno a Reyno fogiífe algum
Tom. IIL P. L Dd ho-
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homem ,
que fizeíTe roubo ^ ou furto , era

cada hum deJles obrigado de entregar ao

outro ; e nao o entregando , e querendo-o

defender
,

quebrava a paz. A qual capitu-

lação nunca o Hidalcao cumprio em mui-

tos Gentios , e Mouros
,
que fe tinham aco-

lhido a fuás terras com Ibmmas de dinhei-

ro
5

que levavam d^ElRey, e de feus Ca-

pitães 5 e com peitas que davam fe diíUmu-

lava com elles de maneira
,

que as partes

nunca houveram ofeu. Crifnaráo, como fi-

bia que nefie laço podia acolher o Hidal-

cao , chamou hum Mouro per nome Cide

Jdercar , o qual andava em coufas de feu

ferviço havia muitos annos , e mandou-lhe

entregar quarenta mil pardaos , com. os quaes

foííe a Goa comprar cavallos , dos que alli

vinham de Ormuz. Efcrevendo elle Crifna-

ráo cartas ao Capitão ncíFo , em que Iheen-

commendava
,
que pêra aquelle negocio lhe

déííe todo favor , illo a fím de o cafo fer

mais notório a todos pêra feu propoíiío.

Cide Mercar , ou que a fomma do dinhei-

ro o tentou , ou que foi movido por huma
carta

,
que dizem fer-ihe dada do Hidalcao

,

eni elle chegando a huma tanadaria chama-

da Pondá três léguas de Goa , dalli fe foi a

elle. O qual como o teve comíigo , o man-
dou logo a Chaul , dizendo que lhe dava.

aquelia tanadaria por fer homem honrado
da
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da cafta de Maliamcd , a que elle Hidalcao

queria honrar
;
peró dalii a poucos dias deC-

appareceo , e dizem que foi por elle o man-
dar matar , depois de lhe ter tomado os qua-

renta mil pardaos. Sobre o qual cafo , de-

pois de recados de parte a parte , ElRey
Criínaráo moveo feu exercito pêra tomar a

. Cidade Racliol , denunciando, que o Hidal-

cao per eíle modo tinha quebrado a paz

,

que entre elles havia : e ainda pêra mais

juíliíicaçáo fua , efcreveo a alguns Capitães

do eftado do Reyno Decan , aíH como ao

Cota Maluco , Madre Maluco , e a Mcli-

que Verido vizinhos delle Crifnaráo
, por

laber que não eílavam bem com o Hidal-

cao , e que lhe haviam de approvar aquelle

feu propofito. Partido ElRey Crifnaráo da

Cidade Bifnagá fua Metropoli , depois de

ter feito muitos facrificios , e oblações aos
• feus deofes polo fucceíTo daquella ida , co-

iPiCçou a caminhar neíla ordem. O feu Por-

teiro mòr chamado Camanaique levava a

vanguarda com mil de cavallo , e dezefeis

elefantes , e trinta mil homens de pé : e trás

elle hia hum Capitão per nome Trimbecára
com dous mil de cavallo , vinte elefantes

,

ecincoenta mil homens de pé: Seguia a eí-

te outro Capitão per nome Timapanaique
com três mil e quinhentos de cavallo , trin-

la elefantes . e feíTcnta mil homens de pé.

Dd n Ha-
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Hadapanaique
,
que leguia eíle , levava cin-

co mil de cavallo , cmcoenta elefantes , e

cem mil homens de pé ; e trás elle hia Con-
domára outro Capitão

,
que levava féis mil

dè cavallo 5 feíícnta elefantes, e cento e vin-

tô mil homens de pé , ao qual íeguia o Ca-
pitão Com.òra com dous mil e quinhentos

d$ cavallo
,
quarenta elefantes , e oitenta mdl

Iiomens de pé. Gendrajó Governador da Ci-

dade Bifnagá
,
que feguia a eíle , levava mil

de cavallo , dez elefantes , e trinta mil ho-

mens de pé ; e trás elle hiam dous capados pri-

mados d'ElRey com mil de cavallo
,
quinze

elefantes , e quarenta miil homens de pé. O
page do betei d'ElRey levava duzentos de ca-

vallo , e quinze mil homens de pé , cem
elefantes , ao qual feguia Comarbereá com
quatrocentos de cavallo , vinte elefantes , e

oito mil homens de pé. Vinha logoElRey
com a gente de fua guarda

, que eram féis

mil de cavallo, trezentos elefantes, e qua*

renta mil homens de pé , nas coitas do qual

hia o Gim da Cidade Bengapor ; ao qual

per razão do officio fe ajuntavam grande nú-

mero de Capitães , com os quaes fazia fom-
ma de quatro mil e duzentos de cavallo,

vinte e cinco elefantes , e feíTenta mil ho-
mens de pé. Além defta gente poíta em tal

ordenança hiam repartidos dous mil de ca-

vallo^ e cem mil homens em capitanias pe-

que-
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quenas , os quaes á maneira de defciibrido-

res pela dianteira , trazeira , e lados de toda

parte , duas , e três léguas defcubriam a ter-

ra 3 e aíli ordenados , que per atalaias de

huns á villa de outros em hum inílante fe

fabia o que havia naquelia diílancia. E da
provisão que cada hum deíles Capitães le-

vava de agua, por nao perecer eíla gente á
fede , hiam doze mil homens fobrefalentes

,

repartidos pelo comprimento do fio defta

gente , cada hum com. feu odre de agua ás'

coílas
,
pêra que com neçeílidade delia não

fe fahiilem da ordenança que levavam. A
recovagem deíle exercito não fe podia nu-

merar
,
porque fomente de mulherçs públi-

cas paiTavam de vinte mil , e homens que

lavam roupa , a que elles chauiam Mainatos,

e regatães , m.ercadores , oíHciaes mecânicos

de todo officio , era coufa maravilhofa ver

o niim.ero delles, e a ordem, que cada hum
tinha de fe agazaiiiar quando ElRey fe apoii^

fentava em alguma parte dous,,e três dias.

Porque nefte arraial íe achavam praças cheias

de todo] os mantimentos , ruas , e tendas de
mercadorias de toda forte , té ourivezes

, que
não fe contentavam de vender jóias feitas

,

mas ainda as faziam , e lavravam a pedra-

ria pêra as fazer a contentamento dos com-
pradores , como fe eiUveífem em fuás cafas

dentro na Cidade Bifnaga. E em que fe notou

o gran-
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o grande número de gente , e animaes
, que

foram nefte exercito , foi ao paliar de hum
rio 3 o qual aos primeiros dava por meia
perna ; e quando veio aos derradeiros

,
que-

rendo beber achavam arêa , onde faziam co-

vas por recolher huma pouca de agua. E
náo era muito ,

porque além defle número
de gente , cavallos , e elefantes de peleja

que diíTemos , havia tao grande multidão

de bois , e bufaros
,
que feguiam efte arraial

,

que cubriam os campos , e podiam eígotar

hum rio por cabedal que foíTe ; os quaes le-

vavam todalas coufas que pêra tamanho exer-

cito fe requeria , porque naquellas partes nao
de beíbs , mas de bois , e bufaros fe fer-

vem em as coufas da carga. A EIRey em
todo eíle caminho no lugar onde fe havia

de alojar, per ordenança em meio de todo

o exercito
, quaíi per centro delle lhe havia

de fer feira huma cerca de mato groíTo , de

liuma forte de efpinhos
,
que fe dam naquel-

las partes, coufa mui afpera de romper, e

que em circuito de muitas povoações fe plan-

tam pçra lhe ficar em lugar de defensão

,

por ferem fempre verdes , de maneira, que té

o fogo entra mal nelles. Dentro da qual cer-

ca fe armavam as tendas do fervieo da peífoa

d'ElRey ; e pegada á fua eílava outra
,
que

lhe fervia de templo , onde adorava feus

ídolos. E todalas manhans ,
primeiro que ou-

" o tra
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tra coufa fizeíTe , recebia as benções do feu

principal facerdote Brâmane , e era per eile

rnefaio lavado com agua pura , e outras ce*

remonias , em que elies põem a remifsao dos

peccados, e naquelle lugar recebia per ePte

Brâmane a refpoíla do que elle queria faber

dos léus Ídolos fobre o fucceílb daquclía

guerra. Primeiro que moveiíe a qual
,

per

número de noves lhe tinha faeriíicado tantas

mil aves , e tantas mil alimárias , dobrando

cada hum deftes nove dias o número de ca-

da forte , de maneira
,
que no derradeiro dia

dos noves matou de cada nove fortes das

aves 5 e alimárias duas mil trezentas e qua-^

tro cabeças
,
que fazem todas vinte mil íetc-

centas e trinta e féis
,
que he bem diíFerente

número das Hecatombas , de que ufava o

Gentio Grego
,
(tanto faz liuma progrefsao

dobrada,) e a carne deíles animaes fe dava

aos pobres por amor do idolo a que eram

facrificados. Toda a fua gente de guerra , a

de cavallo levava laudees de algodvao em-

butidos aiTi no corpo , como na cabeça , e

braços , tudo tão duro
,
que defendiam qual-

quer bote de lança , como fe foíTem lamJnas

de ferro. E os cavalfos acubertados também
hiam armados da mefma forte , e aíTi os ele-

fantes 5 cada hum dos quaes levava feu caf-

tello , de que pelejavam quatro homens , e

nos dentes polias laumas bifarmas em revés

das
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das outras , aíll talhantes
,

que nao fe lhe

tinha coufa alguma. A gente de pé , que

havia de pelejar, era repartida em frecheis

ros , lanceiros , e outros de eípada , e adar-r

ga , as quaes adargas eram tão grandes , fe-r

gundo íèu ufo
,
que cubriam todo hum ho-r

mem , e por iíTo eíles não levavam outras

armas defeníivas , como os outros que eram
laudees..

CAPITULO V.

Como ElRey Chrifnardo aljentctt feu ar-

raial 5 e comhateo a Cidade Racho! , a qual

tomou 5 depois que dco hunia batalha ao

liidalcão em que o venceo , e efta tomada

foi por favor dos nojjòs que fe acharam
com elle : e do mais que fepajfou entre ef
tes dous Vrincipes , no qual tempo Ruy de

Mello Capitão de Goa tomou as terras fir-

mes.

CHegado ElRey com efte grande exer-

cito á Cidade de Molabundim , que fe-

ra pouco mais de huma légua da Cidade Ra-?

chol que hia tomar , a(Tentou aqui Jeu arraial

por dar repoufo á gente , e também porque

era tão perto ,
que íegundo o núm-ero da

gente que levava, em eílar aqui alojada fi-

cava ao pé do muro de Rachol , onde lhe

ainda veio muita gente de outras Comarcas
,
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com que occupava as campinas daquellas Ci-

tlades , nas quaes delias feitas á máo , e ou-

tras nadivcis havia grandes alagoas de agua.

E ainda pêra que a gente não pereceíle com
a neceílidade delia, eítava a Cidade Rachol
íiíTentada entre dous rios cabedacs ; o maior

dos quaes , que lhe ficava da parte do Norte ,

era da parte donde ElRey eíperava que po-

dia vir o Hidalcão ; e outro
,
que eílava da

parte do Sul , era per onde elle viera , e

daiii ao rio haveria efpaço de íeis léguas
,

ficando a Cidade Rachol quafi no meio defta

diílancia. A qual Cidade per natureza eílava

mui bemíituada, porque era ibbre hum ou-

teiro feito como huma teta
,
que a natureza

no meio daquella campina creou , e de huma
certa parte era pena viva , c todo o mais

terra ; e além deíle íitio per fi ler mui de-

fenfavel , os primeiros fundadores dobraram
eíla defensão com três cercas de muros

, que
lhes fizeram , todo de tão grande cantaria

,

que eílando huma fobre outra fem ter cal

,

a grandeza das pedras , e largura dclle fof-

fria fer per dentro entulhado aííi. da íitua-

ção do monte que era bem Íngreme , como
de terra fobrepoíla quaíl té as ameias. Bem
torno deftas cercas pelo pé do monte tinha

huma profunda , e larga cava , as torres da
qual cerca eram tão bailas

, que de huma a
outra fe podia fallar , e ouvir o que diziam

j

é ei?-
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e entre torre , e torre
,
principalmente nos lu-

gares de íufpeira
,
poíla muita artilhcria , de

que fomente a groíTa eram duzentas peças.

Além deílas coufas , o que fazia mais forte

efta Cidade , era
,
que no bico alto deíla te-

ta 3 onde eílava feita liuma fortaleza , alli

arrebentava huma fonte de muita , e boa
agua , a qual , e aíli poços , e tanques feitos

á maneira de ciíternas defcubertas
,
que ef-

tavam dentro das cercas , tinham tanta cópia

delia
5
que bailava pêra quatrocentos homens

de cavallo , vinte elefantes , e oito m«il ho-
mens de pé ,

que alli eílavam de guarnição

,

pêra os quaes havia tanta provisão de man-
timentos recolhidos

,
que poderiam foffrer

hum cerco por tempo de três annos. ElRey
depois que per feus Capitães foi certificado

deíla defensão que a Cidade tinha , no dia

,

e hora
,

que os feus Brâmanes deram por

eleição , a mandou combater : peró aííi neíle

dia 5 como em outros
,
que foi combatida

per efpaço de três mezes , ella fe defendeo

á cuíla de muitas vidas de ambas as partes.

E chegou o negocio a tanto
, que pêra dar

animo á gente de pé, que fe não chegava

bem ao combate do muro
,
por a artiiheria

fazer muito damno , vieram os Capitães def-

te combate comprar por dinheiro qualquer

jxidra
,
que hum homem trouxeíTe do pé del-

le
y

por os fazer chegar. No fim do qual
"ti^J tem-
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tempo veio nova a EIRey
,
que o Hidalcao

era chegado, e fe apouíentára além do rio

,

que eftava da parte do Norte
,
per onde el-

le efperava que podia vir , e que trazia de-

zoito mil de cavallo , cento e cincoenta ele-

fantes 5 e cento e vinte mil homens de pé

,

archeiros , efpingardeiros , e outros de lan-

ça , e efpada ao íéu modo. PaíTados alguns

dias, nos quaes EIRey mandou fempre ter

vigia no que o Hidalcao fazia de íi , ven-

do que fe não mudava , mandou combater

a Cidade pêra ver em que fe determinava.

O Hidalcao havido feu confelho , e vendo
que EIRey , como quem não fazia muita

conta delle , não fe mudava da eílancia que

tomara , nem menos lhe vinha defender o
paífo do rio , e hia per feus combates em
diante

,
quaíi como aífrontado deíla pouca

cílima em que ElPvey tivera fua chegada
,

foi tomar hum váo abaixo que o rio fazia.

Paflado o qual , foi aíTentar de noite feii

arraial logo na margem àdÍQ
, porque não

fóm.ente lhe defendia as coílas , mas ainda

lhe fervia pêra beber o grande número de

gente que trazia ; e per toda outra parte fi-

cou cercado de huma cava
, que mandou

fazer , e vallos com fua artilheria
, que era

muita , e groíTa , em que ellc trazia grande
confiança

,
por faber que feu imigo não vi-

nha tão provido delia. EIRey como não der

fe-
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íèjava mais que vello
,
paíTado da parte don*

de dle eílava , ainda que feria de hum a
outro efpaço de três léguas per as campinas

,

que diííemos , tomada eleição do dia per

feus Brâmanes , com fuás azes ordenadas foi

commetter o arraial ; o qual logo naquelle

primeiro Ímpeto da gente
,

quaíi per todo
foi tão bem commettido

, que muita delia

era já dentro nas cavas
,
quando o Hidalcao

mandou defparar a artilheria
,
que té aquei^

la hora de induílria mandou que não tiraf-

fe. Ecomo o campo todo era coalhado de
gQntQ de pé , e cavallo , foi tamanho o ef-

trago que fez em todos , e os elefantes aíll

tornaram atrás furiofos do efpanto delia , que
fomente elles fizeram grande parte do da-

mno. Sobre o qual eíbago lahio hum corpo
de gente dentro do arraial

,
que poz todo a

Gentio emfogida perefpaço de meia lQgu3^

Quando o rumor da gente que fogia foi dar

cnde ElRey vinha em fua batalha , como
lera cavalleiro de faa peiToa , tirou hum aa-?

nel de hum dedo , e o deo a hum page

,

dizendo em alta voz : Trabnlha por te faU
Dar , e leva eftefinal a minha principal mu^;

Iher , e dize-lhe
,
que ella , e as outras

,

tanto que fouberem que eu fou morto ^ me
i^companheyn na morte

,
porque ante eu que--

ro que o Hidalcao fe glorie que me ynatou
,

que uenceo. E tornando virar o roílo
;,
diíTej

aos
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aos priíicipaes Capitães que eílavam com ellc :

Quero ver quem fegue minha fortuna. Aca-

bando as quaes palavras , como liomem of-

ferecido a morrer , fez volta á gente que

fogia , mandando matar nella , como nos

próprios irnigos
;
porque íe fogiam de hum

perigo 5 foubeíTem ter a morte no lugar on-

de bufcavam amparo da vida. Finalmente

com eííe furor delRey aíTi fe mudou o
animo dos feus

,
que vindo fogindo como

ovelhas , voltando fe fizeram leões , té que

meítêram os Alouros em fogida ; e nao cu-

rando parar no arraiíil , lançavam-fe ao rio ,

onde morreo grande número de gente. E
fe ElRey não Te moílrára piedofo , mandan-

do aos feus que nao fizeíTem mais mal , di-

zendo que eram innocentes da culpa doHi-
dalcão

5
quafi toda aquella gente perecera

na paíTagem do rio. E vendo-fe fenhor do
arraiai , foi dcfcer á tenda do Hidalcao

,

dizendo que hafiava a hum homem fazer-fe

fenhor da cafa de feu imigo. No qual def-

barato foram prezos cinco Capitães do Hi-

dalcao , e o geral deiles
,
que fe chamava

Salebatecan , em guarda do qual andavam
quarenta Portuguezes

,
que fe lançaram com

os Mouros por crimes que tinham feito en-

tre nós ; os quaes , por falvar a pelToa de
Salebatecan , morrêrami todos ; e elle depois

de lhe ferem mortos dous cavallos , com
duas
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duas feridas foi tomado. O defpojo que fe

tomou naquelle desbarato , foram quatro mil

cavallos dos Arábios , cem elefantes
,
qua-

trocentos tiros de artilheria groffa , a fora

outra miada , rocijs da terra , bois , bufa-

ros
5
gado , tendas , pavillióes ; e cativos

,

e cativas foi coufa fem número , dos quaes

cativos ElRey por grandeza mandou foltar

muitos. Paliado efte dia , deteve-fe ElRey
no arraial do Hidalcao quatro , nos quaes

mandou queimar dezef^is mil corpos de ho-

mens dos feus
3
que alli morreram , e por

fuás almas dar muitas efmolas pêra os feus

templos , e pagodes , e dos Mouros que

morreram nao ie fez conta
,
porque a não

tinha. O m.odo que o Hidalcao teve de ef-

capar deíle furor G'EiRey , foiconfelho de

Sufo Larij fenhor de Bilgáo
,

que depois

por accrefcentam.ento de honra houve no-

me Sadacan , com quem pelo tempo em
diante tivemos muitos negócios. O qual co-

mo era homem que fempre ufou de artifí-

cios 5 e todos feus ferviços eram de caute-

las 5 e refguardos á vida , aconfelhou ao Hi-

dalcao que fe leixaííe eílar dentro no arraial

,

té paíTarem os prim.eiros ímpetos de ambos
os exércitos ; e com^o vio a fúria com que

ElRey vinha com quatrocentos homens de

cavallo , dilTe ao Hidalcao : Senhor , boje

77ão he o teu dia
\ fe queres viver ^ fegue-

me ^
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fjie
,
que eti te porei emfaho\ e.aíTi o fez,

indo bufcar outro váo . c caminhos que el-

le trazia bem decorados pêra os taes tem-

pos. E nao fómiente eJle , m.as hum capa-

do Capitão , de dous que eftavam dentro

na Cidade R?.chol , fez outro tanto , o qual

vendo que ElRey abahiva pêra ir ao arraial

do Hidalcão , lahio da Cidade nas coílas

delle com duzentos de cavallo , e elefantes ,

e alguma gente de pé ; e como vio o deA
barato , tornava-fe recolher á Cidade , mas
não o quizeram recolher , com que lhe con-

veio pòr-fe também em falvo. Tornado El-

Rey ao feu arraial , depois de recolhido o
defpojo do Hidalcão , ordenou de tornar ao
combate da Cidade, no qual tempo acertou

de ir ter com ellc hum Portuguez per no-

me Chriílcvão de Figueiredo
,
que vivia em

Goa , e levava huns poucos de cavallos Ará-
bios a vender a ElRey, em companhia do
qual iriam, té vinte Portuguezes , delies que
também hiam lá fazer fua fazenda , e outros

em fua companhia , e todos com efpingar-

das , e armados como gente de guerra. El-

Rey
,
porque Chriílovao de Figueiredo era

já conhecido àúl^ por razão deites cavai-

los que coflumava levar, e também porfer

homem mui aprazível em-toda parte, fez-

Ihe grande gazalhado. O qual per feu mo-
do decom.prazer a ElRey

;,
pedioJhe licen-

5a



43^ ÁSIA DE joÃo DE Barros

ca que lhe leixaííe ir ver o fitio da Cidade ,-

o que iheconcedeo, dando-lhe aJguma gen-

te que foíTe com elle em íua guarda. Che-

gado Chriílovao de Figueiredo mui perto

dos muros da Cidade per a parte mais en-

cuberta que elle vio , eíteve notando os lu-

gares per onde lhe parecia fer a entrada me-

nos perigofa \ e eílando aíTi com os Portu-

guezes de fua com.panhia mais perto do mu-

ro
,
que o Gentio que lhe ElRey mandou

dar, apparecêram. per cima das ameias mui-

tos Mouros. Chriílovao de Figueiredo co-

mo levava fua efpingarda cevada , e aíTi os

outros Portuguezes , diíTe-lhes^ : Amigos ,

72ão percamos tiro ; e dizendo ifto , delcar-

rcgdram todos a primeira cevadura. E por-

que cada hum derribou o feu , foi-fe por

aqui ateando o fogo da oufadia
,
que quan-'

tos Gentios levava comfigo , fe achegavam

20 muro ; e correo a nova tanto ,
que deo

rebate em ElRey ,
que Chriílovao de Fi-

gueiredo entrava a Cidade. Finalmente foi-

tanto o alvoroço no arraial, que acudio a-

gente toda ; e per aquelle dia tanta pedra

ie tirou do muro ,
que quando veio aos

combares que fe depois deram , o próprio

ChnRováo de Figueiredo com os outros Por-

tuguezes acabaram de rematar a vitoria do

combate da Cidade. Porque querendo o

Capitão delia oihar o damno que os feus

re-
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recebiam pola parte onde andavam os Por-

tiiguezes , de que elle já tinha fabido ferem

elies a caufa domai que recebiam, em lan-

çando a cabeça fora per entre as ameias

,

foi derribado de huma efpingarda dos noP-

los , c dizem fer a de Chriftovao de Figuei-

redo. Vendo a gente de dentro a morte de
leu Capitão , ao outro dia fe entregaram a

EiRey
,
que lhe deo as vidas , e fazendas

,

fomente tomou a artilheria. E porque de-

pois delle entrar na Cidade fe fizeram al-

guns roubos aos Mouros , mandou caíligar

os culpados y dizendo que pois elle tinha

fegurado aquella gente pola lealdade que
guardaram a feu Senhor em lhe defender

aquella Cidade , não havia vaíTallo feu olhar

com ódio áquelies em quem elle punha os

feus de piedade. Provida a Cidade de gen-

te pêra fua defensão , tornou-íe EIRev a

Bifnagâ , onde lhe vieram Embaixadores
do Yzamaluco , Cotamaluco , Verido , e de
outros Capitães do Reyno Decan , dizendo

^

como tinham fabido o desbarato do Hidal-

cão
,
que lhe pediam que fe contentaíle com

à vitoria que houvera
,
por fer fortuna que

todos aquelles que andavam na guerra eram
obrigados foíFrer. Peró porque a fazenda

,

e esbulho não pertencia a tamanho Princi-

Ee
como elle era , lhe pediam houveífe por

em de o mandar tornar ao Hidalcão
j
por-

Tom. IIL P,L Ee quQ
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que os cavallos , elefantes , artllheria , e ou-

tras munições
,
que o Hidalcáo perdera na-

quelle desbarato , eram do eliado do Rey-
110 Decan , cujo Capitão o Hidaícâo era

,

e não próprio delle. E porque elies também
eram Capitães , e defeníbres daquelle Rey-
no , a elles competia por o bem commum
delJe pôr em fua fazenda , c peíToas : por

lanto lhe pediam que não quizeíFc que fe

ajuntaíTem com mão armada avir bufcar o

que como amigos pediam. Ao que ElRey
refpondeo

,
que a elle lhe pezava ver ho-

mens de tanta qualidade , como elles eram ,•

mais triftes pola perda da fazenda
,
que da

honra do Hidalcão , o qual lhe tinha rou-,

hada muiio mais no que tinha tomado áquel-

les ladroes
,
que do Reyno Bifnagá fe aco-

lhiam a elle , do que lhe fora tomado no

arraial : que quanto a fe ajuntarem todos

Gom mão arm.ada
,

que a elle lhe pezava

de os perder de amigos por culpas alheias;-

mns pois aíii queriam
,

que ante os queria

juntos ,
que cada hum per li

,
por os nao

íuidar buícando por tão derramadas terras

,

como habitavam. Dada eíla refpofta a eftes

Capitães , não tardou muito outro tal reque-

rimento do próprio Hidalcão per feu Em-
baixador , dando grandes defculpas pola

caufa daquelle rompimento, e culpando El-

Rej por tão leve caufa quebrar a paz aC-
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lentada per tantos. Ao que ElRey refpon-

deo, que elle lhe perdoava ornais que lhe

tinha merecido , e não queria outra fatisfa-

çáo delle, qu'e vir-lhe a beijar o pé, como
a fupremo Senhor que era do império Ca-
nará ; e feita eíla obediência , lhe mandaria

tornar tudo o que lhe fora tomado
, porque

elle não movia guerra por razão do esbu-

lho 5 fenão por caftigar culpas , e gloria da
vitoria. Partido o Embaixador do Hidaí-

cão , foi elle pofto em grande confusão acer-

ca do que faria
;

porque por huma parte

contendia a honra de fua peífoa , e pela ou-

tra perder o eftado
,

pois o não podia fof-

ter , nem defender fenão com o que tinha

perdido
,
que era o nervo de quanto fer el-

le tinha. Finalmente depois de muitos con-

felhos 5 e irem , e virem recados , elle fe de-

terminou com EIRey que era contente , com
tanto que havia de fer eíla reverencia no
eílremo do eílado delle Hidalcão

,
junto de

huma Cidade fua chamada Mudogal. EIRey
polo defejo que tinha de ver cíle Mouro
ante feus pés , feito feu exercito , chegou
á Cidade , mas não achou o Hidalcão , e

com lhe dizc-^m : Aqui ejid , alli ejid , en-

trou tanto pela terra
, que foi ter a outra

Cidade por nom.e Bifapor, huma das mais
populofas , e de melhores cafas que o Hi-
dalcão tinha. E porque ainda aqui o Hi-

Ee ii dal-
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dalcão não fe atreveo ir ante ElRey^ e ta-

manho exercito nos lugares por onde ElRey
hia não íe achava agua , tornou-íe elle a

Mudogai. O Hidalcão vendo o eílrago que

ficava feiro em Bifapor , e que elle fora cau-

fa diíTo polo modo que teve naquelle ne-

gocio em mentir tantas vezes , mandou a

EiRey Sufo Larij
,
per cujo confelho fe e^l-

le então governava , e fora caufa de fe fa-

hir do arraial , oíFereccndo-fe o mefmo Su-

fo Larij a abrandar EiRey de toda a indi-

gnarão que tinha contra elle. O qual como
era homem maliciofo , e de grandes caute-

las , oíFereceo-fe a ElFvCy pêra ir a efte ne-

gocio miais porque pertendia huma malda-

de
,
que neíla ida commetteo

,
que por de-

fejo de fervir ao Hidalcão. A qual malda-

de foi
,

que eílando ante ElRey Crifnaráo

defculpando o Hidalcão de não ir a elle

,

diiTe
,
que a caufa de o não ter feito , fora

porque Salebatecan
,

que tinha cativo em
Bifnagá , o avifava que em nenhuma ma-
neira foíte ante ElRey

;
porque a nenhum

outro úm íb movera de Bifnagá com tama-

nho exercito , fenão pêra depois de o ter

acolhido , e morto , entrar pelas terras do
Decan, e as tombar; e que homem que per

lium fcu Capitão mor era avifado deílas cou-

fas, não lhe devia pôr culpa nas cautelas,

e refguardos que té então tinha dado á fua

^ vi-
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vida , e eftado. EiRey Criíharáo indignado

de Salebatecan
,
parecendo-Ihe ler aííi como

Sufo Larij dizia , e,mais da parte do Hi-

dalcão , a quem tanto importava dizer-lhe

mais verdade do que té alli lhe tinha di-

to , fem mais examinar o cafo , mandou a

grão preíTa recado a Bifnagi
,

que cortai^

fera a cabeça a Salebatecan , e dilatou a

refpoíla a Sufo Larij do que requeria té vir

recado do que mandara fazer. A caufa por

que efte Sufo Larij ordenou a morte de

Salebatecan , foi
,
porque fabia que dizia el-

le em Bifnagá , onde eíbiva cativo ,
que nin-

guém tinha deftruido o Hidaicao feu Se-

nhor , aíli na honra , como na fazenda , fe-

não elle Sufo Larij , no confelho que lhe

deo que fogiíTe do arraial , e em outras cou-

fas que ante , e depois tinha feito ; e que
Príncipe que fe governava per parecer de

hum íeu efcravo como elle era , e não per

confelho de muitos Capitães homens nobres
,

e que haviam de pôr a vida por feu efta-

do , como puzeram , merecia ver-fe em tal

eftado , como eftava. Sufo Larij por fe vin-

gar dcftas palavras , e também temendo que

no concerto do Hidaicao havia de entrar

a liberdade delíe Salebatecan , o qual tor-

nando a feu eftado
,

pola valia que tinha

como Hidaicao , o podia indignar contra

die, por fe fegurar dçile bufçou efte mo-
do
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do de o matar. E como veio a nova de
fua morte , temendo que fe eftiveíTe mais

dias na Corte d'ElRey5 fe poderia íaber a

maldade que tinha feito , fecretamente fo-

gio , e foi-fe pêra o Hidalcao , dizendo

,

que ElRey o quizera miatar , como matou
a Salebatecan

,
por iíTo lhe aconfelhava que

em nenhuma maneira fe fiaíTe delle. E dií-

íímulando com EIRey alguns dias , íingio

huma fubita neceííidade com que fe veio

pêra a Cidade Bilgam
,
que era fua

,
quin^

^e léguas de Goa , e fe fez forte nella , lei-

xando o Hidalcao , e EIRey travados em
guerra , com caufa de maiores ódios

,
por

a maldade que elle ordenou
,
que logo foi

fabida de ambos eíles Príncipes , da qual

guerra fe caufou tomar Ruy de Mello Ca-
pitão de Goa as terras firmes delia , como
diífemos ; e foi por eíla maneira. Entre

a gente que habita aquelJas Comarcas , e-

íerras vizinhas a Goa , ha duas linhagens

antigas , e nobres
,
que eram as cabeceiras

de baixo de cujo governo eílavam todas

aquellas Tanadarias , ante que os Mouros
as conquiílaíFem da mão delles

,
(como já

efcrevemos.) Huma linhagem deílas tinha

por appellido Beras ,
que era a mais prin-

cipal , e a outra Gijs. Deftes Gijs , dous ir-

jnãos 5 hum per nome Comogij , e outro

Appagij , vendo como o Hidalcao fora deí^

bar
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baratado per ElRey Crifnaráo , e que lhe

não ficava poflb pêra poder defender as ter-

ras da fralda do mar da ferra de Gate pê-

ra baixo
5
que foram delles , ajuntaram obra

de oito mil homens , e pouco , e pouco vie-

ram tomando a terra aos Mouros de guar-

nição que nellas havia , té virem dar nas

Tanadarias
,
que foram de Goa , onde eíla-

va hum Capitão Mouro polo Hidalcão. O
qual Capitão vendo o tempo difpoílo po-

lo desbarato de ícu Senhor , determinou na-

quella agua envolta (como dizem ) ver , íc

dos rendimentos que tinha recebidos das

terras lhe podia ficar alguma couía na mão.
E pêra eíreituar efte feu propoíito , mandou
dizer a Ruy de Mello

,
que ellc era mui

perfeguido daquelies Gentios que fe levan-

taram. , os quaes andavam roubando a terra
,

donde fe caufava não acudirem tantos man-
timentos á Cidade Goa , como acudiam no
tempo que a terra eílava fem aquelles le-

vantamentos : que lhe pedia por mercê
, pois

entre elíe , e o Hidalcão havia tanta paz
^

e commercio , como vizinho , e amigo o
quizeíTe ajudar com alguma gente contra

aquelles ladroes , que tanto damno faziam
a todos , em quanto o Hidalcão tardava com
foccorro

,
por caufa das diííerenças. que ha^

via entre elle , e ElRey de Bifnagá. E que
quando a efta ajuda tiveíTe algum impedi-
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mento
,
podia ir tomar as terras da mão

daquelles Gentios
,

por quanto dk íe nao
atrevia defendellas com quão pouca gente

tinha ; e que pêra iíTo daria qualquer aju-

da , e indullria que neceíTaria foíTe
,
por ter

fabido do Hidalcão feu Senhor
,

que mui-

jto mais havia de folgar eílareni as terras

em mão delle Capitão
,

que dos Gentios.

Ruy de Mello havido confelho fobre eíle

cafo 5 aíTentou com os principaes da Cida-

de, (por D. Aleixo de Menezes naquelle

tempo eílar invernando em Cochij , a quem
Diogo Lopes leixava o governo da índia , )

que quanto ás ajudas que pedia , fe lhe de-

viam negar , dando a iiTo alguma honcfta

efcuía ; e quanto a tomallas
,
pois o tempo

,

e cafo as trazia a cafa , e a pouco cufto

,

que as havia de acceitar , e ir logo fobre

ellas. Sabida pelo Mouro eíla determinação

que Ruy de Mello tomava , ficou mui con-r

tente, porque não defejava elle outra coufa

pêra conclusão de feu propolito. Finalmen-

te Ruy de Mello com mui pouco trabalho

em huma entrada que fez com té duzentos

e cincoenta de cavallo , e oitocentos peaes

Canarijs da terra , em efpaço de dez , ou
doze dias tomou as principaes Tanadarias,

leixando nellas Ruy Jufarte por Capitão do
campo com alguma gente de cavallo , e de

pé em feu favor. Na qual coufa os Gentios

tir
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tiveram tanta prudência , vendo que a re-

oLicíta era comnofco , que fomente íaber que

Ruy de Mello as hia tomar , as Jeixáram ,

e foram correndo toda aquella fralda do
mar té Chaul

,
por ferem terras que já nao

eram do fenhorio de Goa , em que nós per-

tendiamos ter direito
,
por a Cidade fernof-

fa ; e per efpaço de quatro annos andaram

aqueiles Gentios tao profperos ,
que come-

ram os rendimentos da terra a pezar do Hi-

dalcão. O Mouro feu Capitão
,
que teceo

efta tea , de nós havermos as de Goa ^
por

ellc falvar o que tinha roubado delias , veio-

fe a Goa , fingindo temor do Hidalcao por

não defender as terras , confiando que alli

]he feria feito honra polo que fizera por

bÓs. E não fe atrevendo per íi poder lalvar

a preá do roubo , dizem que em dinheiro

G entregou a huma peíToa , em cuja mão
lhe parecia que o tinha feguro ; e porque

depois
,
quando o pedio , lhe foi negado

,

endoudeceo. O qual depofito ainda que foi

fecreto , o Mouro o publicava , andando
por muito tempo pelas ruas de Goa com
eíta mania , e cá neíle Reyno menos o lo*

grou a peíToa de quem fe elle queixava
,

porque a juftiça de Deos fe tarda em tem-

po 5 não diífimula os exemplos de feu cafti-

go ,
pêra que vejamos que tem conta com

todos p e (jue fe lhe defapraz a maldade do
in-
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infiel
,

por mais oíFcndido fe ha daquelleâ

que profeísao íua Jei
;

porque quanto por
ella são mais chegados á verdade , e cari-

dade proximal , tanto mais obrigados de a

guardar a todo género de pelToa , princi-

palmente em cafbs de confiança. E nefte de

cubica 5
que começou no Hidalcao , toman-

do os quarenta mil pardaos que ElRey Crií^

naráo entregou a Cide Mercar
,

pêra lhe

comprar os cavallos , vemos hum notável

exemplo 5 em que fe vc os frutos , que fe

colhem delia, perdendo o que diíTemos, e

outras coufas que pelo tempo em diante os

damnos da guerra em que ficava lhe trou-

xeram. E pelo modo femelhante o feu Ca-
pitão

5
que fe acolheo a Goa com o roubo

,

fe não foi morto , com.o cUe matou Cide

mercador , cndoudecco pêra maior pena. E
quem lhe negou o depofito , além de o não

lograr , fegundo dizem
,
jazendo na cama

de doença de que morreo , também, fallan-

do com o dinheiro , teve quafi! outra mania
;

e depois de fua morte
,
peíToa em cuja mão

elle confiou parte deíla fazenda , ainda que

não foi negada per elle a feus herdeiros

,

elles a não logram. E por não ficar fem
pena o artificio , de que ElRey Crifnaráo

ufou pêra romper a paz , depois tornou a

perder per guerra o que naquella guerra ga-

nhou. Finalmente, porque cada hum colhef»

fe
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fe o fruto da femente que femeou , té hum
Manuel de Sampayo Tanadar do paíTo cha-

iTiado Noroá
,

que he da mefma Ilha de

Goa 5 o qual andou por medianeiro entre

Ruy de Mello , e o Capitão do Hidalcao ,

que fe acolhco á Cidade, (fegundo fe dif-

fe
,
) elle houve efta paga da terçaria. Eftan-

do doente de enfermidade de que morreo
,

temendo que por fua mulher ficar rica , o
Capitão da Cidade que então era a cafaífe

com peífoa de menos qualidade que a fua ,

eftando na cama, quizera per li fazer osdef-

poforios da mulher com hum feu amigo :

però ante que eíFeituaífe efte defejo , morreo

,

e a mulher cafou logo , como elle receava.

E nós ainda que provocados tomalTemos

aquellas terras firmes de Goa , não tardou

muito que as não perdeíTemos
,
(como fe

adiante verá
,
) de maneira

,
que todos pa-

garam na moeda que receberam.

CAPITULO VI.

Do que Lopo de Brito Capitão dafortaleza
de Ceilão pajjou com a gente da terra.

NEíle mefmo tempo eílava por Capi-

__ tão da fortaleza de Ceilão Lopo de
Brito filho de João de Brito , o qual o an-

no paíTado de dezoito ElRey D. Manuel or-

denou que foíTe fazer efta fortaleza com te
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oitocentos homens , em que entravam mui-
tos officiaes mecânicos deíle miíier : acabada
a qual obra , havia de ficar com a gente

neceíTaria pêra defensão delia , e officiaes da
fazenda , e a mais fe havia de ir ás outras

fortalezas. Saccedeo que eftando ElRey com
efta determinação , veio Lopo de Villa-lo-

bos
,
que Lopo Soares defpachou pêra eíle

Reyno quando fahio do eitreito
,

(com.o
efcrevemos atrás

, ) per o qual clle eícrcveo

a ElRey , como tanto que chegaíTe á índia
,

havia de ir fazer efta fortaleza de Ceilão,

Com tudo o anno de dezenove ElRey o def-

pachou para ir fervir a capitania delia , c feii

irmão António de Brito que lá andava fofle

Alcaide mór; e Feitor André Rodrigues de
Beja , e Efcrivães João Rabello , e Gafpar
d'Araújo , de alcunha Benimágre , ambos
feus moços da camará. Da qual fortaleza che-

gado Lopo de Brito á índia foi entregue

per D. João da Silveira
, que eftava nella

Í)or Capitão. E como elle Lopo de Brito

evava quatrocentos homens, em que entra-^

vam muitos pedreiros , e carpinteiros , e el-

la eftava quafi pêra fe vir a terra
,

por fer

feita de pedra , e barro , ordenou Lopo de
Brito de a fazer de pedra , e cal. E porque
alli perío não achou pedra , nem mariíco

pêra poder fazer a cal , mandou algumas

çhampanas á pefcaria do aljofre de Calleca-:
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re
,
que Jie dal li mui perto , carregar da oC-

tra donde fe tira o aljoFer , da qual lez quan-

ta quantidade de cai lhe era neceíTaria , cem
que não fomente fez a fortaleza , mas ainda

algumas cafas j e além defta obra guarneceo

mui bem a cava
,

que atalhava o terrado

mar a mar, com que a fortaleza ficava em
Ilha pelo modo que já diíTemos. Os da ter-

ra quando viram eíla reformação da forta-

leza , como gente aObmbrada do que U\e os

Mouros diziam de nós , começaram temer

mais aquella força
,
parecendo-lhcs que tudo

era pêra lhes tomar a terra. Finalmente a

eíla fufpeita ajuntaram outras caufas y que
im.portavam íua liberdade

,
porque os noílbs

não lhes confentiam que viciTem alli os Mou-
ros contratar com elles , de que recebiam

muita perda , aíli huns , como outros. Da
qual defeza proccdeo não acudirem aos nof-

fos com. o mantimento da terra
,

que lhe

vinham vender; cfobre iílo fe achavam al-

gum defmandado fora da noíTa fortaleza , era

ferido , ou morto fe o podiam fazer. Lo-
po de Brito por confervar a paz

,
que ef-

tava aíTentada per Lopo Soares , diíllmu-

lava algumas coufas deftas , levando-as per

pontos tão brandos
,
que começou entre os

noíTos haver murmuração , não chamando a
efte foffrim.ento prudência , mas covardia

:

donde fe caufou querer elle cumprir ante com
a vou-
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a vontade da gente de armas
, que com o

folírimento feu , ainda que lhe parecia íer

mais proveitofo pêra o governo da terra.

Finalmente eftimulado tanto dos imigos , co-

mo dos amigos , huma féfta , tempo em que
o Gentio da terra por fer depois de comer
fe lança a repouíar , e menos iurpeirofo pêra

efte caio , com té cento e cincoenta homens
efcolhidos , deo na povoação de Columbo

,

que era pegada com a noíla fortaleza. E co-

mo eíla íahida foi de fobrefalto , ficaram os

imigos tão cortados de medo
,
que fem lhes

lembrar mulher , nem filhos , todos fe pu-

zeram em fogida naquelle primeiro Ímpeto.

Lopo de Brito
,

porque fua tenção era aí^

fombrar , e não matar
,
pêra ficarem teme-

rofos de commetterem mais o que tinham

feito , mandou-lhes atar as mulheres , e filhos

ás portas das cafas pêra verem que os tive-

ram em feu poder , e não lhes quizeram fa-

zer mal. Porém quando fe efpedio , m.andou

pôr fogo a huma rua larga , e direita
,
que

era a principal da Cidade , e de maior con-

curfo da gente , temendo que ao recolher

dos noíTos
,
por a rua vir direita demandar

a noíTa fortaleza , os imigos lhe vieíTem dar

nas coftas , com que recebeíFe algum damno ;

é aíFi foi. Porque paíTado o primeiro Ím-

peto do temor
,
que os fez pôr em falvo ,

vendo que ihes ficavam mulher , e filhos

,
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voltaram com o amor delles , como gente

oíFerecida a morrer. E pofto que o fogo foi

grande amparo aos noiTos
,
por íer já gran-

de , e fe metrer entre huns , e outros , toda-

via com aquella fúria cuftou a vida a mui-

tos delles , e dos noflbs : cá primeiro que fe

efpediíTem deíla fua fúria ^ ficaram feridos

mais de trinta , de que depois morreram al-

guns. E verdadeiramente íe elles não fe oc-

cupáram em matar o fogo , e nao acharam

às mulheres , e filhos atados ás portas , em
que entenderam que aquella fahida de Lopo
de Brito fora mais ameaça

,
que vontade de

os oífender , fegundo acudiram muitos , e

vinham furiofos , nao fora muito entrar de

envolta com os noiTos na fortaleza. Toda-
via com o damno que alli receberam em com-
metter os noíTos , dobrou-fe fua indignação ,

com que defcuberramente moílráram o ódio y

que nos tinham , nao tardando muitos dias

em vir por cerco á nova fortaleza. Na pri-

meira chegada do qual, peró que Lopo de
Brito fe vio em muito trabalho

,
por ferem

perto de vinte mil homens , como vinham
mal ordenados 5 á cufta das vidas de muitos

elle os aíFaftou , e fez induílriofos em aíFen-

tar feu arraial. Fazendo feus vallos de ter-

ra , e repairo de muitas palmeiras , e pouco ,

e pouco como gente que vinha de vagar,

foram-fe chegando á noíTa fortaleza ^ té ar-
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marem dous baluartes das mefmas palmei-^

ras 5 em que aíTentáram alguma artiiheria.^

A qual pêro que não foíle tão furiofa como

a noíTa ^ o grande niimero fuppria a fúria

,

porque naquelle cerco haveria mais de feis-r

centos efpingardóes , de que alguns eram d(x

tamanho de berços
,
que tiravam virotocs de

páo de dez palmos de comprido , com pen-

iias de couro de porcos montezes ,
que a

duzentos paíTos faziam mui grão paíTada. E
além deite trabalho , em verem de dia o ar

coalhado deites virotóes , de noite tinham ou-

tro
,
que era fer alumiado com iettas de fo-

go pêra lhes queimar as caias de palha que

tinham j e o maior de todos era irem buf-

car agua pêra beber fora da fortaleza ,
por-

que toda cuílava muito fangue. O qual cer-

co durou per efpaço de cinco mezes
;
por-

que como era no tempo do inverno , e da

índia não lhe podia vir foccorro , foi caufa.

de os nolTos padecerem muito trabalho ; té

que de Cochij lhe veio em foccorro huma

galé , Capitão António de Lemos filho de

João Gomes de Lemos Senhor da Trofa

,

na qual trazia té cincoenta homens , e ain-

da eítes com difficuldade fe puderam man-

dar. Porque como neite tempo Diogo Lo-

pes de Sequeira era ido ao eítreito do raai*

Roxo 5 com a potencia de tantas velas, e

gente, (como efcrcYçmoS;) e as fortalezas

da.
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da índia ficaram fomente com a ordenada

pcra fua defensão , e a de Cochij
,
que era

mais vizinha a Ceilão , tinha menos gente

que as outras , por fer mais fegura , não fe

pode mandar maior foccorro a Lopo de Bri-

to, E eílc que lhe foi ainda era mais por

íalvaçrío delle , e das peíToas que alli cita-

vam
,
que por caufa da poíle da mefma for-

taleza : cá não fe havia porcoufa importan-

te ao eílado da índia termos alli tomado
aquelía poíTe

,
porque fem ella havíamos to-

da a canella pêra carga das noíTas náos , e

ElRey da terra fem efte jugo que o aífom-

brava
,

queria pagar fuás parcas. E depois

correndo o tempo , fe vio quão efcufado

era , com que fe mandou desfazer , ficando

fomente huma cafa de feitoria, com que o
Rej da terra ficou defaílbmbrado de todo

;

e ainda a alguns dellcs foi proveitofa , com
ajuda que houveram de nós contra feus imi-

gos com que tinham guerra , como adian-

te efcrevemos. Lopo de Brito vendo quão
pouco foccorro lhe viera , e fabendo as cau-

las porque determinou lançar dalli aquella

vizinhança, de que tanto damno tinha rece-

bido
,
primeiro que elles entendeíTem quão

pouca gente lhes acudira. Fazendo conta
j

que quando mais não pudeíTe fazer naquel-

la fua fahida fora da fortaleza , que tomar
os dous baluartes, que tanto damno lhe ti-

Tonh ILL P. L Ff nham
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nham feito, iílo haveria por grande vitoria.

AíTentado em confelho o modo que haviam
de ter naquella fahida , mandou Lopo de Bri-

to a António de Lemos que com fua galé

fe puzcíTe diante dos baluartes , moílrando

que peralli lhe havia de dar bateria comas
peças groílas que levava na galé : e elle ao

outro dia pela icíla, que he o tempo do re-

poufo do Gentio
,
(como já diíTemos

,
) fei-

to ílnal com té trezentos homens , deo nas

eílancias dos imigos. E aprouve a Deos que

comiO elles fentiram em i\ o ferro dos nof-

fos , deram lugar a que fe fizefiem fenhores

dos baluartes , tendo já neíle tempo António
de Lemos a fua galé cuberta de frechas , e

virotôes , de que recebeo muito damno.
Vendo o corpo da gente que eílava mais m_et-

tida no arraial , e aíli a que fe alojava na

Cidade
, que era a principal , como eíles

dous baluartes eram entrados per nós , e o
grande arroido que havia por cada hum fe

falvar , acudiram os Capitães de todas as

partes, em que fefez hum grão númei-o de

gente , na qual entravam cento e cincoen-

ta de cavallo
,
que pêra aquella Ilha Ceilão

,

onde não ha muito ufo delles , era huraa

grande cópia ; e aíli vinham té vinte e cin-

co elefantes armados com feus caílellos , de
que pelejavam muitos homens com frechas.

Quatro dos quaes , como mais adeftrados no
ufo
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uíb do pcJejar , vinham diante fazendo gran-

des montantes com humas efpadas
,
que tra-

ziam atadas em revés nos dentes. O qual ei-

pedlaculo de feras
,
por virem acompanhadas

de tao grão pezo de gente , metteo os nol-

fos em tamanha confusão
,
que muitos fize-

ram pé atrás. Lopo de Brito recolhida to-

da a gente a íi , ante que aquellas feras lhe

arrombaíTem tudo
,
juntamente em defparau-

do todolos cfpingardeiros
,
que levava com-

iigo nos quatro elefantes dianteiros , deo

Saní-lazo nelles , e com as lanças em tezo

os feriram afperamente. Os quaes com.o fe

acharam efcandalizados das efpingardas , e

lanças , voltaram urtando contra os feus

,

fugindo tao fem tento
,
que deram nos que

vinliam atrás , e huns nos outros de ma-
neira

, que o feu desbarato deo maior oufa-

dia aos nolTos , levando-os ante li com gran-

de grita ás lançadas. E porque no corpo dos

Mouros , e Gentios da Ilha não havia tanta

dureza como no couro dos elefantes
,

que

quando embravecem, não foz mais o ferro

de huma lança nelle , do que faz o ferrão

de huma aguiihada no couro de boi quan-

do o caRiga , ficaram daquella feita mortos

,

e feridos. Lopo de Brito palfada huma rua

larga, per que eíla gente vinha, tanto que

começou entrar por arvoredo , tornou-le a

recolher , temendo o íltio da terra , e con-

Ff ii x^xi'
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Tentou-fe da vitoria que Deos Jlie dera , â

cjiial também ciiílou aliás do langue dos nof*

los. E porém íuccedeo defte feito, que ven-

do ElRey alguma da ília gente nobre mor-
ta , e que os Mouros que o mettiam neíla

rebelião contra nós , nao eram parte pêra o
livrarem da noíla lujeiçao , como lhe elles

promcítiam
3
paííadoeíle dia, nao tardaram

jnuitcs que nao mandaffe pedir paz a Lopo
de Brito, com que as coufas daquella for-

taleza ficaram no eílado da paz , como dan-

tes cílavam.

CAPITULO VIL

'Fju qtie fe dd 71ottela do curfo dos tem^'

pos nas partes do Oriente que navegamos
,

donde fe cauja o verão , e inverno aos na^

vedantes , e das íuas moncÔcs. E como Dio^

go Lopes fe partio de Ormuz onde inver-

nou
,
pajjando per Mafcate onde achou re^

caclo de hmna Armada que aquelle anno

partira defie Reyno , e clalli je foi pêra a
Índia : e o que lhe fuccedeo no caminho , e

ajfi em Dio com Melique Az,

Trás efcrevemos com-O o Governador

\ Diogo Lopes de Sequeira
,
por razão

do inverno cuc começava , em elle faliindo

das portas do eftrcito
,
perdera os bateis das

náoíí da Armada , e de Calayate fe fora in-

ver-
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vernar a Ormuz , fendo iílo no fim do mez
de Junho. E porque a nós os que vivemos

neílas partes da Europa, parecerá eílranho

inv^erno em taes mezes , e muitas vezes nel-

ta hifloria tratamos de invcrnarem as náos

em Moçambique
,
quando vam , e quando

vem , e aífi outras Armadas noílas , que de-

correm per todos aquellcs mares , dizemos

jnvernarem em tal parte , fendo nos mezes

do noíTo veráo , e também falíamos per mon-
ções

,
que sáo os tempos que lá navegam,

pareccjuos bem tratarmos hum pouco da

maneira dos temporaes daquellas partes do
Orieíite , pofto que algumas vezes o tenha-

mos tocaio
;

pêra que aquellcs
,
que deíla

coufa náo tem experiência
,
por nós tenham

alguma noticia delias
,

por nao terem dú-

vida na maneira de noíla elocução , que vai

conforme a ufo dos navegantes daquellas

partes, e ifco fera conferindo os tempos que

nellas curíam. com os deíla noiTa Europa
,

e principahr.ente da coila de Hefpanha. Náo
dividindo o curfo do anno em quatro tem-

pos , como geralmente per todos he repar-

tido , dando a cada quartel delle feu pró-

prio nome , mas fallando em curfo de na-

vegação , na coíla da noíTa Hefpanha de

onze de Março té quatorze de Setembro
,

que sáo os dous Equinócios , chamamos-íhe
Veráo

,
pêra partir delia

;,
e tornar a ella

fem
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fem tormenta alguma

,
porque neíle tempo

anda o Sol da Equinocial pêra eíla parte do
Norte que nós habitamos. E porque neíta

noíTa região o movimento do Sorcauía o
curib dos ventos , como íe verá em o pri-

meiro Livro da nolTa Geografia , onde tra-

tamos eíla matéria mais precifamente , lie

couía mui regular neftes mezes ventarem
Noroeftes , Nortes , e Nordeítes j e no In-

verno os oppoíitos a eftes , e os outros a

elles tranfveríaes , ou collateraes fe ven-
tão 5 he por accidente , e não per curfo de
muitos dias. Na liidia per experiência ve-

mos
,
que os ventos não fe regulam, com o

acceíTo , ou receíTo do Sol
,
per o modo que

faz acerca de nós
;
porque os mezes do ièu

Verão não convém com os nofibs áceíxa do
navegar

,
pofto que toda a terra da Aíia jaz

dáquem da linha Equinocial , comio nós

eftamos. E ainda na m.efma cofta delia
, pof-

to que eftê em hum parallelo , ha tanta dlF-

ferença de hum tempo ao outro
,
que a hum

chamam Inverno , e a outro Verão. E vem-
fe efte modo , ou por melhor dizer , efte

curfo da natureza a particularizar tanto com
feus eíFeitos

,
que fomente huma ponta , ou

cotovello de terra , a que nós chamam^os
Cabo, cuja diílancia ás vezes he pouco mais
que o comprimento de huma náo ; em efta

náo chegando áquelle termo da ponta
^
que

he
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'he divisão, onde ella participa de duas cof-

ias contrarias , na vela dianteira dá-Ilie o
embate do vento contrario , e na trazeira

vai á popa. E aíTi como acha eftes dous

ventos contrários em hum lugar tao pontual
,

aííi participa de dous tempos , hum he Ve-
rão , e outro Inverno. E onde íe iílo mui-

tas vezes per os noíFos experimenta , he no
Cabo Rofcalgate , como fe vio vindo Dio-

go Lopes do eílreito : cá eram já com el-

le tao grandes cerrações
,
que íe nao viam

os navios huns aos outros , vindo mui jun-

tos , e lendo no mez de Junho. Dobrado
o qual Cabo per mui pequena diftancia

,

achou a região da outra coila , clara , fere-

na , e com o Sol tanto na força de fua quen-

tura
,
que da grande calmaria nao fe afaíla-

vam as velas dos maílos. E em outro tem-

po quem vem da coíla de Choromandel pê-

ra o Malabar com tempo desfeito , e mares
groíTos

3
que pareee que querem comer o

navio 5 emparelhando onde elle participa da
outra linha da coíla tranlVerfal , acha (co-

mo dizem ) calma borralho , e a contrario

modo , indo da índia pêra Choromandel :

em tanto
,

que hum mefmo navio ( como
diíTemos ) na vela da proa tem hum vento

geral , e na popa outro , e por a meíma
maneira ha outras partes naquelle Oriente

onde iílo acontece. Donde podemos ter qua-

fi
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fi por regra geral , em as cortas inaritimas

daquellas regiões mais refponclcr o leu ve-
rão 5 e inverno ao ciirío dos ventos

, que
ao CLirío do Sol ; c eíles ventos fe regulam
mais por razáo dos. golfãos , eílreitos do
inar

,
pontas , e torturas que a terra faz^,

que por caufa particular do mefmo Sol

,

poílo que delle depende a univeríal de to-

dolos motos naturaes
, pêra entendimento

da qual regra neíle material exemplo íe po-
de ver. O raio do Sol quando fere direi-

to dando na terra , aquelle primeiro ado
feu he

; peró quando o corpo da terra o
impede que não paíTe mais abaixo , torna
rebater eíle raio , efaz outro, ao modo que
vemos pullar a pella , a qual quando fahe
da mão

, quanto com maior força dá no
chão , tanto mais alto pulla pêra cima , don-
de podemos dizer que o movimento de ci-

ma pêra baixo foi do braço que a lançou
,

e o debaixo pêra cima fez a terra com o
rechaço de fua dureza. Aíli neftas partes da
índia o Sol caufa o movimento dos ventos

;

peró quando elles correm "com aquelle cur-

fo natural dos grandes golfãos de mar da-
quelle Oriente , e vem dar com aquelle ím-
peto em alguma coíla da terra

,
principal-

mente fe he montuofa
,

que os não leixa

paíTar avante , ella os torna rebater per ou-
tro rumo , com que de hum vento proce-

dem
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dem dons , hum caiifado do Sol como
prima caiila , e outro do rebate da terra

,

e daqui, vem dizerem os mareantes algumas

vezes : Efte vento não he geral ^ mas em-

bate da terra, E como os ventos sao o

efpirito exterior do mar
,
que o move a hu-

ma , e a outra parte , e a fúria , ou maníi-

dão delle faz o verão, e inverno aos nave-

gantes , acontecem naquellas partes grandes

diíFerenças de tempos em hum mefmo cli-

ma , e parallelo. A demoílraçao da qual

variação fazemos nos livros da noffa Geo-
grafia 5 onde a olho por razão da pintura

da terra fe verá fer mui regular efte curfo

do Sol, podo que comparado o feu curfo

ao deíla noffa região o hajamos por vario.

O qual curfo de todo anno , também como
cá íe reparte em quatro tempos de Verão

,

Eílio , Autumno , e Inverno , mas não tão

diftanremente como acerca de nós
,
por ra-

zão de terem o Sol mui vizinho ,
princi-

palmente nas terras que jazem entre os dous

Trópicos
,
que em hum mefmo tempo mui-

tas árvores tem juntamente frol , fruto ver-

de , e outro maduro , e ifto mais notavel-

mente nas terras que jazem debaixo da li-

nha. Verdade he que as que jazem da Equi-
nocial pêra efta noíTa parte , regularmente re-

fpondem com fuás novidades nos mezes do
noílbVeráo, hum pouco mais cedo outar-

d e^
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de, fcgundo vemos em a noíTa Europa nas

terras que tem diiíerença de mais , ou me-
nos quentes. Porém acerca da navegação ao

noiío modo tem féis mezes de Inverno

,

e leis de Verão : não em hum próprio tem-

po , cá cila he a diirercnça de que tratamos.

Porque o Inverno daquelle eílreito donvie

Diogo Lopes íahio té o Cabo Guardatií

,

€ de Rolcalgate
,
que he a garganta delie

,

o íeii Verão começa em Setembro , e aca-

ba em Abril , e os oatros mezes do anno

são do Inverno. Nefte Verão ventam regu-

lar , e geralmente Lefte , Lemordcíle
,
que

entram pêra dentro do eílreito ; e no Inver-

no Oeíles , Oelnoroelles , com que íahem

de dentro. E o Inverno de Ormuz he co-

mo nefta coíla de HcÍDanha , de Outubro

ré fim de Fevereiro
;

porque o lançamento

do mar Parieo , em que eíla Ilha jaz
,
per

o rumo a que os marcantes chamam Aloef-

noroeíle , em comprimento de cento e cin-

coenta léguas com as correntes dos rios Eu-
frates 5 e Tigre , e terra eícampada

,
per que

elies paíTam
,
quando íe já vem merter no

mar, participa dos tempos do noiTo clima,

e curíam per aqiielie eilreito Xoroelles , Nor-
tes , e Nordeíles o mais do tempo defres

inezes do Inverno , e os do Verão são os

que falecem pêra doze do anno. E na cof-

ta da índia
5
porque fe vai já metteado en-

tre
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tre o Trópico , e linha Equinocial
,

pêra

poderem navegar , ha inais mezes de Ve-
i'ao

,
que em outras partes

,
porque começa

em Agoílo , e acaba per todo Abril , e os

outros são do Inverno. E per toda a cofta

de Melinde té Moçambique , nos mezes do
feu Verão geralmente ventam Leíles , Leí^

iiordeíles
,

que são da entrada de Outubro
té nm de Março; os do Inverno são os que
falecem , e ventam naquella paragcn.i Oeftes

,

Oefnoroeíles. E o Verão do Cabo de Boa
Eíperança começa no principio de Janeiro

té quinze de Maio , e ventam Oeíles , Oef-
noroeíles 5 e alguns Sudueftes

,
que he tra-

veííia no Cabo , e no feu Inverno os con-

trários. Eíles taes tempos por ferem geraes

pêra navegar a certas partes , e não a ou-
tras 3 com.mummente os mareantes noíTos

,

conformando-fe com os daquelíe Oriente
,

cham.am-lhe monção
, que quer dizer tem-

po pêra navegar pêra tal parte. Dizem tam-
bemi monção grande , monção pequena ; a

grande he tempo que curía a maior parte

dos íeis mezes do Verão feu , e a pequena
a menor. Porque fallando propriamente

,

não he hum vento tão comino
,

que per
todolos féis mezes curíe de hum rumo ; mas
venta ao modo que vemos em a noíTa cof-

ta de Hefpanha
,

que o geral , no tempo
do feu Verão (como diíTciriCs ) pela maior

par-
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parte curfam Noroeítes , Noites , e Nordef-.

tes. Porém neíles mezes também per alguns

dias ventam Levantes té meio dia ; e delis

té o poer do Sol Ponentes , a que chama-,

mos virações do mar por virem com a

maré , e de noite vam bufcar a eílrella do
Norte , e eíle he o curfo natural da coíla

de Hefpanlia. E por a continuação de hum
rumo durar em huns mezes mais que em-

outros , eíla duração de temoo fe chama
monção maior , e a de menos menor. E
como a de Ormuz pcra a índia era em
Agoílo 5 tanto que veio eíle mez , Diogo
Lopes que alli invernou, (como diiTemos)

fe efpedio d'EiRey , ieixando algumas cou-

fas ordenadas na Cidade pêra bem da Fazen-

da delleRey, que foram caufa do damno

,

que adiante veremos. Partido com fua fro-

ta , chegou a Calayate , onde leixára Jorge

d'AIboquerque com a frota das náos , e.

achou aíli Jeronymo de Soufa com feus com-
panheiros

,
que (como atrás diflemos ) mi-

lagrofamente Deos osíalvou dos trabalhos,

e perigo que paíTáram , aos quaes provco

fegundo fuás neceílidades. E ante que fe

dalli partiííe , chegou Ruy Vaz Pereira filho

baílardo de João Rodrigues Pereira fenhor

de Bafto , o qual partio defte Revno por

Capitão de hum galeão em comiianhia da

frota de nove velas
^
que ElRey D. Manuel

aquel-
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aqiielle anno de quinhentos evinre mandou
á índia , Capitão mór Jorge de Brito filho

de João de Brito , o qual hia fazer huma
fortaleza em as Ilhas de Maluco ; e os ou-

tros Capitães eram elle P<uy Vaz Pereira
,

Lopo d'Azevedo filho de Ruv Com.es d'Azc-

vedo , Gafpar da Silva filho de Diogo Go-
mes da Silva

,
que hia pêra fervir de luima

fortaleza
,

que ElRey mandava fazer em
Chaul , Fero Lopes de Sampayo

,
que hia

pêra fervir outra nas Ilhas de Maldiva , Pê-

ro Lourenço de Mello, que havia de fazer

]iuma viagem pêra a China , Pedro Paulo

filho de Bartholomeu Florentim , António

d'Azevedo , e André Dias Alcaide de Lií^

boa
,

que havia de feitorizar a compra de

quanta pimenta aquelle anno fe carregaíTe

para eíle Reyno , D. Diogo de Lima íilho

de D.João de Lima Bifconde de Villa no^

va de Cerveira. Partida eíla frota do por-

to de Lisboa
,

peró que os tempos que le-

vou fizeram que huns chegaíTem primeiro

que outros em diverfas partes , todos foram
a falvamento. Na qual viagem a Ruy Vaz
Pereira aconteceo iium maravilhofo caio , c

de grão perigo em hum galeão em que hia;

porque paíTado o Cabo de Boa Efpcrança

,

indo huma noite com todalas velas metti-

das , fubitamente eReve quedo , como fe en-

calhara em alguma cabeja de arêa , e por

en-
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encalhado o houveram todos , íegundo o
rojo grande que fez. E acudindo logo á

bomba pêra ver fe abrira , e fazia agua y

e tam.bem acs prumos , lançando-os de hu-

ma , e de outra parte , acharam que o ga-

leão nadava , e que quem os detinha era

hum monftro do mar , o qual jazia pegado
na quilha do galeão per todo o comprimen-
to delle , fendo de vinte e hum rumos, que

são cento e cinco palmos , e com o rabo

retinha o leme , e com as azas , ou perpe-

tanas abraçava os dous cofcados de manei-

ra
,
que chegavam té meza da guarnição

,

e alguns dos noíTos lhe tocaram com a mao.
A cabeça do qu.il

,
que foi a derradeira cou-

fa que elle moíirou , feria do tamanho de

huma pipa, e junto delia tinlia hum.as trom-

bas , per que efpirava , lançando maior ef-

padana de agua que huma Balea , a qual

coufa como era mui nova , e nunca viíla

dos noífos , fez nelles tao grande efpanto
,

e mais por fer de noite
,
que lhes nao leixa-

"va bem divifar a figura defte monílro
,
que

alguns houveram fer efpirito máo
,

que os

vinha foçobrar. Outros querendo-lhe fazer

arremeíTo de lanças , fifgas , e arpoes pêra

o fazer mudar, havendo fer algum peixe,

Pião o confencio o Capitão
,
porque com a

fúria da dor ao cfpedir-fe nao foçobraífe o

galeão. Finalmente depois de muitas dií vi-

das
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das pcrcfpaço de ]]um quarto de hora
,
que

eíliveram ricílc temor , veio o Capellao da
náo

, que o efconjurou , e coin alguns ex-

orcifmos elie abaixou as prepetanas , e eí-

pedio-le per baixo , lem fazer mais que res-

pirar grande quantidade de agua per as trom-
bas ; e íegundo diziam alguns mareantes ,

era peixe Sombreiro , cliamado aíli per el-

ies
,
por haver hum no mar mui grande y

que íobre a teíla tem hiimia cubertura a ef-

íe modo. E delles eram lem.brados andar
outro tal

5
(ainda que não tão grande

,
) na

paragem da Villa Arougia , o qual mettia

a cabeça dentro nas barcas
,
que hiara a pes-

car, por tomar homens, com que tinha fo-

cobrado já duas ; e de maneira aíTorabrou

a gente
,

que não oufavam ir peícar , té

que orações, e preces do povo o trouxeram
morto a coíla. Kuy Vaz paíTlido cíle peri-

go , e chegado a Moçambique
,
por nelle

achar nova que o Governador Diogo Lo-
pes invernava em Ormuz , leixando a der-

rota da índia, quiz ir buícallo, porque le-

vava huma via das cartas que lhe ElRey
efcrevia. Per as quaes , e per o mefmoRuy
Vaz foube das náos

, queaquelle annohiam
pêra a carga , as quaes lhe deram grão cui-

dado por caufa das outras da Armada de
Jorge d'Alboquerque

,
que faziam grande

número ^ e não fabia fe poderia haver tan-

ta
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ta efpeciaria

,
que pudelTe haver carga pêra:

todas. E parece que o efpiriro lhe dizia o
que eíle anno havia de íucceder fobre a car-

ga deíla efpeciaria
;

porque mandando El-
Rey a André Dias por Feitor deíla carga

,

por fer homem que lábia bem os negócios
da compra , e carregação da pimenta

,
por

eílar muito tempo em Cochij íervindo de
Efcriváo da Feitoria, ou que foíTe por os
Oíliciaes

,
que então lá eftavam tomiarem por

injúria ir deíle Reyno peííoa fomente áquel-

le negocio , cm que parecia ter ElRey deí-

coníiança delles , ou que André Dias nao
teve refpeito á bondade da pimenta , fomen-
te a carregar muita , foi toda a que elJe

trouxe táo verde , e mafcabada , e falecida

em pezo
,

que algumas náos quebraram a

trinta , e quarenta , a feilenta , e a fetenta

por cento , e outras mais de cento por cen-

to. Porque havendo trinta e três annos que

iílo paíTou , ainda hoje na caía da índia em
Lisboa , que nós feitorizamios , eílam paióes

cheios delia , tao mafcabada
,

que parece

haver ainda de cuílar dinheiro lançalla ao

mar , em que fe tem perdido grão fomma
de dinheiro. Além deíle negocio da carga

da efpeciaria , aíli pela Arm.ada de Jorge
d^Alboquerque , como na de Jorge de Bri-

to daquelle anno , mandava ElRey muitas

coufas a Dicgo Lopes , fegundo via por

fuás
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fuás cartas
,

que lhe davam grande cuida*

do 5 vendo concorrerem tantas em hum tem^

po
5
pêra que lhe convinha muita gente de

armas , muitas náos , e grande número de
mareantes , e munições. Cá ElRey queria

que fe fízelTe huma fortaleza em Aíaluco

,

outra em Çamatra , outra nas Ilhas de Mal-
diva , outra em Chaul , e que entraíTe no
eílreito , e trabalhaíTe por tomar Dio , on-

de também fízeíTe outra fortaleza 5 e que
iTiandaíTe á China , e defcubriíTe as Ilhas

do ouro , e a outras partes ; cuidar nas quaes

coufas canfava o efpirito
,
quanto mais poe-

ias em eíFeito. E por quanto a em que El-

Rey então mais apertava que elle Diogo
Lopes commetteíle , era fazer huma forta-*

leza em a Cidade Dio per vontade d'ElRey
de Cambaya , e de Melique Az Capitão

j

e fenhor delia, e quando o não confentiP-

fe, a tomaíTe per força de armas, e a ca-

pitania da fortaleza déíTe a Diogo Fernan-
des de Beja , de que já levava Alvará feu

,

logo dalli quiz elle Diogo Lopes tentar ef^

te cafo , mandando o mi:fmo Diogo Fernan*
des com três velas diante que o foííe efpe-

rar á ponta de Dio , á qual geralmente varri

demandar as náos
,
que vam do eftreito de

Meca , e de toda a cofta da Arábia
, perà

nellas fazer as prezas que pudeíTe. Peró co^
mo Diogo Lopes , depois que efpedio Dích
Tm. Ill P. L Gg go
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go Fernandes , fe deteve pouco , logo o
alcançou , e juntamente com toda a frota

íegLiio fua viagem , a qual indo junto da
coita de Dio , acharam huma mui grande

,

e poderofa náo ,
que confiada na muita gen-

te 5 e artilheria que levava , fe quiz defen-

der adous navios pequenos, que por ferem

leves de vela , foram os primeiros que lhe

chegaram. Mas como elia era alterofa , e

elles lhe ficavam muito a baixo da marea-

gem , o mais damno que lhe puderam fa-

zer , em perpaíTando ao longo do coílado

delia, foi de cima da gávea lançar-lhe al-

gumas panellas de pólvora fobrc a ponte

que levava , as quaes foram queimar mui-

tos Mouros que vinham de baixo. E com.

todo eíle damno pola muita artilheria que

trazia , e gente bem armada , os navios fe

não podiam melhorar , té que veio Ruy
Vaz Pereira com o feu galeão , em que le-

vava trezentos homens
,

que a ferraram

,

e entrando ás lançadas com elles , começa-

ram alguns Mouros com temor do ferro

lançar-fe á agua. Andando já os noíTos co-

mo fenhores da náo bufcando o esbulho

delia 5 huns dizem que foi obra dos Mou-
ros , outros defaítre de faifcas do fogo

, que
os navios lançaram

,
que foram dar em jar-

jas que traziam pólvora , com que a náo

lançando as cubertas pêra o ar ^ fe foi ao

fun-
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fundo y onde morreram alguns dos noíTos

,

entre os quaes foi o contrameílre. Diogo
Lopes quando chegou á náo , e não vio dei-

la mais que huns, poucos de Mouros meios

aíTados do fogo, os quaes os noíTos bateis

andaram tomando , e íbube dog mefmos
Mouros que por razão das pancllas de pól-

vora
,

que lhe os navios lançaram , fora a

náo queimada ; alíi por a perda delia , co-

mo por ferem caufa de os noíTos
,
que en-

traram dentro , ficarem queimados , mandou
prender os Capitães dos navios , e também
por dar melhor cor ao que efperava fazer

chegando a Dio , como fez. E foi mandai-

los em prefente a Melique Az fenhor delle ,

dizendo , como topara aqueiies feus hofpe-

des
5

que vinham pêra fua cafa , e que fe

liiam tão mal tratados , fora por fua culpa

,

por não quererem am.ainar á bandeira d'El-

Rey de Portugal feu Senhor , e fobre iíTo

elles mefmos puzeram fogo á náo , com que
íicáram naquelle eftado , aos quaes ainda el-

le mandara faivar que fe não aífogaíTem,

como lhe elles diriam , e efte bem IhQ fize-

ra por amor delle. Melique Az como era

prudente , lançou o feito a termos de paço

,

refpondendo
,

que ainda aqueiies Mouros
hiam pouco aífados pêra o que mereciam^
pois foram tão mal eníinados

, que em ven-

do fua Senhoria não fe vinham lançar a feus

G^ ii pés.
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pés. Paliados eíles primeiros recados , Fer-

não Martins Evangelho
,
que alli ellava por

Feitor cm Dio já do tempo de AíFoníb d'Al^

boquerque
,
(como atrás efcrevemos

,
) veio

ver Diogo Lopes, per o qual íoube does-

tado da Cidade. E pelas práticas que deíle

tempo de Aííonib d'A] boquerque eram paf-

fadas , fobre ElRey de Cambaya dar lugar

pêra fe alli fazer humia fortaleza em modo
de feitoria , em que elle Melique Az mof*
trava ter muito contentamento

, ( pofto que

fe fabia quanto elle trabalhara que não hou-
veiTe eíteito

,
) mandou Diogo Lopes tentar

a Melique Az per elle Fernão Martins deíle

cafo, trazendo-lhe á memoria quanta pala-

vra elle, e ElRey de Cambaya já fobre if-

fo tinham dada , e que importava a bem
delle Melique Az eílar alli aquella cafa

;
por-

que depois que elle Fernão Martins feitori-

zava as couías d'EIRey feu fenhor naquel-

la Cidade , elle Melique Az neíle trato ti-^

nha recebido muito proveito. E porque de

huma , e de outra parte fe paíTáram muitos

recados
,
que tudo eram palavras defatadas

,

por as cautelas que cada hum tinha em não
defcubrir nellas fua tenção

,
principalmente

Diogo Lopes , a quem ElRey aquelle anno
efcrevia , que quando lhe não déífe Melique
Az lugar de fortaleza , trabalhaíTe por tomar

a Cidade j não lhe queria elle moftrar ter

mui-
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muira fede do negocio
,
polo fcgurar de á

não fortalecer mais , em quanto fe elle liia

fazer preftes a Cochij pêra vir fobre ella com
Armada poderoíli , como lhe EiRey man-
dava que a commetteífe, E o em que elle

Melique Az fe refumio acerca daquelle re-

querimento de Diogo Lopes , foi
,
que por

haver já muitos annos que per AfFonfo d'Al^

boquerque fora requerido a ElRey de Cam-
baya 5 eniíTo fe não fal Iara mais, era necef-^

fario elle Diogo Lopes mandar-lhe feu Em-
baixador fobre iíTo , e que elle Melique Az
daria logo ordem como partiífe dalli ; e ha-

vida a vontade d'EJRey , na fua pouco ha-

via que fazer
,
porque fempre eílivera pref-

tes pêra o fervir. Finalmente Diogo Lopes
,

por não mtoftrar a Melique Az que de pro-

polito vinha áquelle porto de Dio a eíle ne-.

gocio , e também polo fcgurar , diíTe
, que

da índia mandaria aquelle recado a ElRey

,

porque então abaílava faber a boa vontade

delle Melique Az , moílrando-fe muito con-
tente delle. E aquelles dias que fe alli de-

teve veio ter com elle Gafpar da Silva Ca-
pitão da náo Nazaré

,
que foi huma das mais

formofas defte Reyno , em que elle levava

quatrocentos homens , o qual também com
nova

,
que podia achar Diogo Lopes naquella

paragem , fez o caminho de Ruy Vaz Pe-^-

reira
, que no feu galeão levava trezentos-

ho*
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homens ; e fegundo toda efta gente hia frei-

ca doRe/no, e bem difpofta, com ella , e

com mil e quinhentos homens
, que Diogo

Lopes trazia nas outras náos , bem fe pude-

ra tomar a Cidade Dio. Cá fegundo fe de-

pois foube 5 ella eftava mui pobre de gente

eftrangeira , de que Alelique Az fempre fez

mais cabedal
,
que dos naturaes Guzarates

,

por íèr gente fraca ; e a eílrangeira em que
eile confiava eram Mouros Arábios , Tur-
cos , Parfeos , e Rumes

, que naturalmente

todos nos tinham ódio
,
por lhes termos to-

mada aquella navegação , e mais eram ho-
mens animcfos , e mui aftuciofos nas coufas

da guerra , e fobre ilTo mui oííendidos de

noíTas Armadas. E porque com a entrada

que Diogo Lopes fez no eílreito , e mais

invernar aquelle anno em Ormuz , e Jorge
d'AIboquerque em Calayate , não ouiaram

?vS náos do eílreito de Meca vir aquelle an-

no a Dio , e aquella que Ruy Vaz aferroa

houve o fim que diffem.os : aííi que com def-

falecimento de gente , c mercadorias que ei-

jas náos traziam
,
que também he nervo da

guerra , eftava a Cidade pobre , e Melique
Az aíTombrado. Peró como era fagaz , con-

trafazia as coufas de maneira, que ninguém
lhe fentia neccííidade , nem defconfíança ; e

naquclles dias que Diogo Lopes alli efteve

,

fez vir tanta gente da terra com mantimen-
tos ,
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tos , e coiiías de refrefco ,
que mandou em

abaílança a toda noíla Armada ,
que com o

muito povo
,
que vinha das aldeãs a trazer

eílas couías , nao fe podiam revolver pelas

ruas da Cidade. E inda pêra contentar a to-

dos , não fomente a Diogo Lopes , mas a

todo o Capitão mandou peças de preíente
,

e per derradeiro como homem feguro , e que

fe não vigiava de nós , mandou dizer a Dio-

go Lopes
5

que lhe diíTeram que naquella

nao
,
que alli então chegara de Portugal , vi-

nham algumas mulheres
,
que lhe beijaria as

mãos m.andar-lhe moílrar huma
,
porque de-

fejava ver as fêmeas que pariam homens tão

cavalleiros , e gentis homens , como eram
os Portuguezes. Diogo Lopes além das pe-

ças que lhe tamibem. enviou em retorno das

luas, mandou-lhe moílrar huma mulher Mou-
rifca

,
que alli vinha cafada

,
per o meímo

feu marido; epoíla que era mulher de bom
parecer , em a. vendo Melique Az era tão

difcrcto
,
que diíTe : Nao he efta a que pare

Vortugue% ; e quando lhe diíTeram de que

nação era , refpondeo
,
que bem parecia fer

da linhagem daquella gente Arábia. Depois

que fe Diogo Lopes efpedio delíe , e paríio

pêra a índia, ficando alli Rafael Pereílrello

com fama de carregar a fua não de roupa

pêra levar a Malaca , onde elle efperava ir

,

comoveremos, pêra neíle tempo ú\^ poder

no-
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notar bem as forças , e entradas daquella Ci-

dade ,
pêra Diogo Lopes vir fobre ella , co-

mo lhe ElRey nas cartas daquelle anno man-
dava j acertou que entre algumas coufas que
Rafael Pereílrello mandou a MeliqueAz de
prefente

, ( pêra com mais facilidade poder

fazer feus negócios
,
) ir hum panno de ar-

mar de figuras , o qual em fe abrindo
,
que

Melique Az vio as figuras das mulheres , dif-

fe aos que eítavam prefentes : EJlas sao as
mulheres que parem os Portuguezes , e não
me efpanto agora da cavalleria ^ e parecer
delles

y
pois procedem dejlas,

CAPITULO VIIL

Como Diogo Lopes de Sequeira , depois

que defpachou as náos
,
que o anno de qui^

nhentos e 'vinte vieram com carga deejpe-

ciaria pêra efie Reyno
, fez huma grofja

Armada , em que foi pêra Dia com tenção

de fazer ahi huma fortaleza.

logo Lopes de Sequeira tanto que che-

gou a Goa
5

providas algumas coufas

iieceílarias ao governo da Cidade
,

princi-

palmente as terras firmics ,
que achou que

Ruy de Mello tinha tomado , pela maneira

que atrás efcrevemos
,
paíTou-fe a Cochij a

dar aviamento á çíirga das náos
,
que aqyel-

le anno haviam de vir com efpeciaria pêra

eíle



Década IIL Liv.IV. Cap. VIIL 473

eíle Reyno, e aíTi ordenar as coiifas nccef-

farias pêra com huma poderofa Armada
tornar íobreDio, como lhe ElRey manda-

va. E porque da frota que Jorge d'Albo-

querque levou
,

que invernou em Moçam-
bique , ficaram na índia muitas náos

,
que

com as daquelie prefente anno da Armada
de Jorge de Brito fazia hum grande núme-
ro pêra todos tornarem com ejfpeciaria , def"

pachou fomente aquellas a que pode dar car-

ga , de que veio por Capitão mor António

de Saldanha
,

que chegou a cfte Reyno a

falvamento , e as outras ficaram pêra ir com
elle ao feito de Dio ; e por eíla caufa , e lhe

ElRey mandar que foíle o mais poderofa-

mente que pudeíTe , reteve todolos Capitães

que hiam ordenados pêra aquellas partes

de Malaca 5 com fundamento, que acabado
eíle negocio os efpediria , como fez ; e fe-

gundo o que depois fuccedeo
,
per ventura

lhe fora mais proveitofo ir ao mefmo feito

fem elles
,
que levallos em fua companhia

,

como fe verá. Melique Az como não eílu^

dava em outra coufa fenao em fe vigiar de
nós 5 e fobre iííb trazia grandes efpias , tan-

to que foube dos grandes apparatos que Dio^
go Lopes fazia

,
(ainda que a fama delles

eram pêra tornar ao eílreito do mar Roxo
fazer huma fortaleza

,
) mandou hum Mou-,

ro per nome Camallo viíitar Diogo Lopes
:, com
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com hum prefente j levando per inílrucção

,

que depois que o vifitaíTe da íua parte , e
lhe déííe o prefente , fe leixaíTe andar de
vagar efpreitando o que elk fazia •, e neíte

tempo como de feu lhe diíTelTe
, que elle Me-

lique Az eílav-a efperando que mandaíTe al-

guma pcííba a ElRey de Cambaya fobre a
cafa de feitoria que queria fazer , como
com ellc affentára

;
porque fegundo elle Ca-

mallo tinha entendido de Melique Az , em
chegando não haveria muito que fazer nef-

te negocio. E depois que efte Mouro per
tal m.odo tentou Diogo Lopes

,
porque fen-

tia nelle que o nao queria defpachar , fendo
efta a coufa que elle mais dcfejava pêra me-
lhor notar tudo o que elle fazia , de que
logo avilava Melique Az , diííe-lhe hum dia

que rinha cartas de Melique Az feufenhor,
que fe foíTe o mais preftcs que pudeíle ; e
que também Ihecfcrevia, que quanto ácafa
da feitoria que elle Capitão mor defejava ter

em Dio
5
que elle Melique Az tinha cartas

da Corte d'ElRey de Cambaya , em que lhe

efcreviam alguns feus amigos , a quem elle

Melique Az tinha encommendado eíle ne-

gocio da cafa
, que ElRey de Cambaya não

leixava de dar eíla licença fomente por ef-

perar que Diogo Lopes íha mandaíTe pedir:

que de feu confelho elle o devia logo fa-

zer
, por fer coufa geral a todolos Prínci-

pes
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pes quererem-fe rogados ao modo das mu-
lheres

,
poílo que muito defejem fazer a mef-

ma coufa. E pois que efte negocio eftava em
tal eílado 5 a elleCamallo lhe parecia, eaíli

lho efcrevia feu fenhor Alelique Az que lho

diíTeíTe
,

que elle Diogo Lopes devia man-
dar algum Capitão com náos , munições,

€ oííiciaes pêra logo poer mão á obra
,
por

não fe perder tempo cm irem , e virem re-

cados. Diogo Lopes ainda que não entendia

naquelle tempo todos efces artifícios de Me-
lique Az , o que então alcançou delles era

,

que de aífombrado da Armada que lhe di-

ziam que elle fazia , lhe mandava aconfclhar

que mandaíTe lá hum Capitão
,

porque elle

Diogo Lopes defiíliíTe do que ordenava

,

com que poderia poer o peito em* terra , e

tomar a Cidade que qIIc Melique Az recea-

va , o que não podia fazer qualquer outro

Capitão
5
que elle lá mandaífe, e por o mais.

aíTombrar , entretinha a Camallo
, porque

viíTe o grande apparato da Armada , e Ca-
mallo não andava olhando outra coufa. Fi-

nalmente vindo o tempo em que podia par-

tir , elle fe poz em cam.inho com huma fro-

ta de quarenta e oito velas , entre náos
, ga-

leões 5 galés 5 fuftas , bargantijs , e outros

navios de remo , a qual frota foi a maior que
té aquelie tempo fe ajuntara naquellas par-

tes 5 os Capitães da qual eram eííes , D. Alei-

xo-
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xo de Menezes

, D. João de Lima, Jorged Alboquerque, António de Brito, Fernão
Gomes de Leinos

, António de Lemos feu
irmao

, Chnftovao de Sá , Francifco de
Mendoça

, André de Soiifa Chichorro D
Jorge de Menezes , Miguel de Moura , Lo-
po d Azevedo

, Jeronymo de Soufa , Antó-
nio Ferreira

, Francifco Pereira de Berredo ,

i''?.*?.^
^""'"^ Tavares, Pêro Louren-

ço de Mello
, Francifco de Mendoça de

Murça SimáoSodré, Diogo Fernandes de
i3eja, Ralael Catanho , Rafael Pereftrello

,
I ero da Silva

, Cliriftovão Corrêa , Nuno
Fernandes de Macedo , António Rapofo

,

Kuy Vaz Pereira
, António de Brito de Sou-

ia, António Corrêa , Aires Corrêa feu ir-
mão

,
Gonçalo Pereira , Cliriílovao Jufarte

,

Francifco de Mello Gallego, Duarfed'4fon-
Jeca, André Dias Alcaide de Lisboa

, Diogo
l^ereira

, Gafpar Doutel , Álvaro d'Almada ,Gonçalo de Loulé , Paulo Machado , Tho-
me Rodrigues, Aires Dias, Lourenço Go-
"íí o Pireirinha

, Pêro Gomes de Sequei-
ra Malabar

, João Fernandes Malabar , o
fanicai de Cochij

, que depois delia vinda
le fez Ciiriílao

, Maiu Mocadani dos Cana-
rijs de Goa

, que também fe fez Chriííao
e ora ha nome Manuel da Cunha. Na qual
trota hiam té três mil homens Portuguezes
e oitocentos Malabares, e Canarijs de bai-

xo
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xo do governo dos Capitães Gentios da ter-

ra que nomeamos. Seguindo Diogo Lopes

íua viagem com cila grande frota , foi to-

mar o rio Banda cinco léguas áqucm de

Chaul
;

porque como he rio largo , e fem
banco algum na barra

,
podia dentro fem

perigo agazalhar toda a frota. No qual lu-

gar Diogo Paes
,
que eílava por Feitor em

Chaul, lhe trouxe toda a provisão de man-
timentos

5
que lhe Diogo Lopes tinha man-

dado fazer preftes pêra aquella viagem. E
recebidos os mantimentos , denunciou a to-

dos os Capitães a tenção d'ElRey D. Ma-
nuel fobre aquella ida fua

,
que era mandar-

lliQ que naquella Cidade Dio íizeíle huma
fortaleza ; e quando Melique Az lhe não
quizeíTe dar lugar pêra iílb

, que então íi

tomaíFe elle per força de armas
,
polo mui-

to que importava ao eílado da índia fer fei-

ta naquelle lugar
,
por evitar fer aquella Ci-

dade Dio huma acolheita de quantos Tur-
cos 5 Arábios , e Rumes hiam áquellas par-

tes. E porque além de ElRey D. Manuel
encommendar a elle Diogo Lopes

,
que tra-

balhaíTe muito per todolos modos que a
fortaleza fefizeíTe ante per vontade d'ElRey
de Cambaya , e de Melique Az^ que per

força de armas , e o Mouro Camallo por
parte do mefmo Melique Az (como ora dif-

íèmos) lhe dizia que maadaííe alguma pef-

foa
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foa a ElRey de Cainbaya
,
por quão facil-

mente havia de conceder naquella fortaleza
,

e que bailava mandar a iíTo hum Capitão

com alguma gente , e munições
,
pêra em

vindo o recado fe poerem logo mãos á obra
,

aíTentou Diogo Lopes no confeliio que teve

com os Capitães de mandar diante D. Alei-

xo com té vinte vélas entre grandes , e pe-

quenas
,
pêra tentar a tenção de Melique Az

,

quaíl pelo modo que o elle mandara acon-

felhar per feu criado Camallo
,
por moftrar

que naquelle negocio em tudo queria feguir

leu confelho. Porque quando elle Diogo Lo-
pQs chegaíTe o poder mais culpar fe fízeP-

le o~ contrario do que aconfelhava; e que a

voz da outra frota
,
que com elle ficava , fe-

ria que era pêra Ormuz
,
por elle com gran-

de inílancia fer chamado por ElRey
, que

lhe folie dar vingança d'ElRe7 Mocrim

,

que por elle governava a Ilha Baharem , o
qual eftava meio levantado , e não lhe queria

acudir com os rendimentos. E poriílò paf-

far affi em verdade do levantamento deíle

Mouro , e requerimento d'ElRe7 de Ormuz

,

e fer já fabido em Cambaya pola vizinhan-

ça, e communicação que hum Reyno tem
com outro

,
podia-fe bem diííimular o mais

que elÍQ hia fazer. E querendo elle Diogo
Lopes mandar o Mouro Camallo em compa-
nhia de D. Aleixo , não foi achado ^ e fou-?

be
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be que á fiia partida de Goa com toda a
frota fogíra em huma fuíla ; o que deo má
fLífpeita a Diogo Lopes

, parccendo-Ilie que
não reípondiam fuás palavras , e confelhos
com o afto da fogida. Finalmente clk íe

partio dalli com toda fua frota ; e tanto que
foi na paragem da ponta de Damão, don-
de fepóde atraveíTar de Jugar mais perto a
enfeada de Cambaya pêra Dio , cfpedío Dom
Aleixo , ficando Diogo Lopes com toda a
mais frota hum pouco de vagar por dar
efpaço ao que D. Aleixo havia de fazer.

Mas como neílas coufas fempre fe acha hu-
ma poLica de inveja , dizem que partido Dom
Aleixo , não faieceo quem fizeiTe crer a Dio-
go Lopes que não convinha muito a fua hon-
ra mandalio diante. Porque fe era verdade
o que Diogo Lopes dizia, que IheMelique
Az mandava dizer quão facilmente fe podia
impetrar aquelLa licença d'ElRey de Cam-
bava

; per ventura eíiaria efta matéria tão
difpoíla na vontade d'EiRey , e delle Meli-
que Az

, que em elle vendo D. Aleixo com
aquella frota , ou por vontade d'ElRey , e
delle Melique Az

, que em elle vendo Dom
Aleixo com aquella frota, ou por vontade,
ou por temor acabaria logo tudo de manei-
ra , que quando elle Diogo Lopes chegaf-
fe , iria (como diziam ) ao atar das feridas

,

e ficaria D. Aleixo com a honra daquelle

•' 3 fbi-
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feito. Diogo Lopes como lhe tocaram neíla

parte da honra do cafo
,

parece que o fe-

moveo de maneira
,
que não lhe levou Dom

Aleixo mais que hum dia fomente. No qual

dia não era mais feito
,

(por Melique kz
não fer na Cidade ,) que terem entrado den-

tro nella Pêro Lourenço de Mello Capitão

de huma náo , e Jorge Dias Cabral , hum
cavalleiro que andara muito tempo em Itá-

lia nas guerras de Nápoles com o grão Ca-

pitão Gonçalo Fernandes , donde trouxe

honrado nome de feitos que lá fez , aos quaes

Diogo Lopes encommendou ,
que tanto que

D. Aleixo chegaíTe , em habito de mari-

nheiros foíTem dentro á Cidade, como que

hiam pedir algum mantimento ao Feitor Fer-

não Martins , e que notaíTem bem a entra-

da do rio 5 e do modo que Melique Az ti-

nha provida a defensão da Cidade.

CA-
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CAPITULO IX.

Como Diogo Lopes de Sequeira com fua
frota chegou fobre a Cidade Dio , onde não

fez fortalez-a , e a caufa porque ; e como

foi invernar a Ormuz , efpedindo os Ca-
pitães que hiani ordenados pêra as par-
tes de Malaca , os quaes foram em com-

panhia de Z). Aleixo de Menezes
^ que os

havia de defparchar em Cochij.

C^
Hegado Diogo Lopes ante o porto da

j Cidade Dio em nove de Fevereiro do
anno de quinhentos e vinte e hum , achou
o negocio a que elle hia bem differente do
que cuidava ; e em duas coufas logo notou
fer falío quanto lhe Melique Az mandava
dizer da facilidade do cafo. A primeira

,

porque o não achou na Cidade , e fegunda
\\\Q contaram Pêro Lourenço , e Jorge Dias,

que o íouberam de Fernão Martins , elle era

ido á Corte d'ElRey de Cambaya ; e poílo

que lançou fama queElRey o mandara cha-

mar, a qWq Fernão Martins parecia o con-

trario. Porque quanto elle pode alcançar da
fua ida , ellafora a impedir a vontade d'El-

Rey de Cambaya
,
que em nenhuma manei-

ra déíTe palavra pêra fe fazer a fortaleza

,

fe elle Diogo Lopes lá mandaíTe com eíle

requerimento alguma peílba. Cá efta fua ida

Tom. III. PIl Hh fora
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fora depois que íoubera
, que eíle Diogo Lo-

pes partira com aquella grande frota , e que

o Mouro Camallo
,
que Já andava neííes en-

ganos , havia poucos dias que chegara , e

logo fe partira em bufca delle ; e polo que*

eile contou aMeliqueSaca feu íilho quealli

eílava , e a feus Capitães , a Cidade ardia

aíTi no mar , como na terra
5
provendo toda

parte per onde podia fer entrada. Afegunda
coufa , em que também Dk)go Lopes no-

tou que nao o queriam hofpedar nella , foi

,

que lhe diíTe D. Aleixo que no dia de fua

chegada , e depois no feguinte , o porto da

Cidade eftava defpejado , e aberto pêra fa-

hir , e entrar , e a manha que elle Diogo
Lopes apparecéra ao mar, logo fe atravei-

fára a cadea que vio , e as nács que eíla-

vam junto delia. E mais
,
que mandando el-

le chamar aquelle dia Fernão Martins pêra

praticar com elie as coufas que lhe manda-
ra 5 náo viera , e que lhe dera a entender

per hum recado
,
que lhe mandara de efcufa

,

que eílava quaíi reteudo fem oufar commet-
ter o caminho

,
por nao defcubrir a vonta-

de dos Mouros , té que elle Diogo Lopes
vieíTe

, porque vendo fua peífoa diante , to-

mariam melhor confelho. Havida eíla primei-

ra noticia das coufas da Cidade no dia que
Diogo Lopes chegou , não teve nelle tempo,

pêra mais
,

que mandar ancorar as náos^
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galeões , e galés nos lugares que convinham
,

íegundo a ordem que já pêra iíTo tinha dado
aos Capitães. E primeiro que algum recado

mandaíTe a Melique Saca , filho de Melique
Az 3

quiz tomar alguma mais informação de

como a Cidade eftava provida , e achou que
cora Melique Saca ficaram eílas três peíToas,

per cujo confelho fe haviam de fazer, e or-

denar todalas couílis aíli da paz , como da
guerra. Hum dos quaes era o Capitão prin-

cipal de Melique Az chamado Haga Maha-
ined 5 Tártaro de nação , e parente feu ; o
outro havia nome Sufo Turco , Capitão da
fua Armada ; e o terceiro chamado Sedalim

,

que fervia de Capitão mor delia , os quaes

eram homens de que tinha muita experiên-

cia de feu faber, e cavalleria. E além deílas

três cabeças ficava a gente da terra , de que
a Cidade eftava atulhada , e mais muita gen-
te eílrangeira de Arábios , Parfeos , Turcos ,

e muitos arrenef^ados de varias nacóes , dei-

les a foldo , e outros que eram vindos a feus

Tratos de mercadoria em náos
,
que alli e£-

tavam. E de hum baluarte que eftava no
meio do rio

, que era á entrada do porto
da Cidade , atraveíTava huma groíTa cadea
de ferro , enroladas nelia amarras de cairo

,

por o ferro não desfazer huns barcos , fo-
bre que ella fe foftinha naquelle grande vão
do canal que havia entre o baluarte , e a

Hh ii ter-
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terra onde ella eílava preza. E junto de]ía

no meio deile canal eílavam três náos gran-

des carregadas de pedra com rombos dados
,

pêra ao tempo da neceífidade as encherem
de agua , e as calarem no fundo , com que
o canal íicaffe de todo atupklo. E além deí^

tas náos eílava toda a fuilalha que Melique
Az fenhor da Cidade tinha preíles

,
que fe-

riam té cento e oitenta peças , a fora muitas

náos de carga fuás ^ e dos mercadores que
alli eram vindos , as quacs náos cUq tinha

areílado pêra eíla defensão. E ainda pêra imi-

pedir mais aquella paíTagem , tinha feito hu-

ma eílacada de groíTa , e efpelTa madeira

,

síii ordenada
,

que parecia a quem entrava

per ella entrar per as torturas que contam
do lahyrhitho. Tinha mais feita outra obra

derredor do baluarte
,
que cfiava no meio

do rio , c^uQ era m.uita pedra groíTa quaíl

penedos lançada derredor delle á maneira de

recife
,
porque não pudeíTem as nolTas galés

peia banda de fora abalroar com eile. As
quaes pedras fe naquelle tempo nos impedi-

ram entrar na Cidade , depois no anno de

quinhentos e trinta e oito nos aproveitaram

muito
5
quando Soleimao BaíTá Capitão do

Turco veio fobre eíla Cidade á inílancia de

Soltão Badur Rev de Cambava em ódio nof-

fo 3 tendo nós já feito nella fortaleza , de

que era Capitão António da bilveira de Me-
ne-
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nezes , como fe verá em feu tempo. Entre

o qual baluarte , e a terra firme fronteira

á Cidade , onde eítá a povoação a que cha-

mamos dos Rumes
,
(fegundo fica atrás na

defcripçâo que fizemos do ílrio deíla Cida-

de
,
) era aquelle lugar tão aparcelado , e

baixo
5

que nao podia per aili paíTar hum
navio por leve , e rafo que foíle. Final-

mente 5 no mar , na terra , e per todo o
muro eram artifícios 5 e artilheria , como
que os noíTos eram aves que haviam de
fubir pela agrura da penedia , fobre que o
muro eílava feito , naquella parte do mar

,

per que os noffos podiam ter alguma fubi-

da. Diogo Lopes vendo que a entrada da-

quella Cidade eílava mui diíferente do que
eilc cuidava, e que com a ida deMelique
Az ficavam luas promeíTas desfeitas , man-
dou chamiar Fernão Martins Ev^angelho

,
que

já eílava com mais liberdade , do que teve

na chegada de D. Aleixo , do qual teve ain-

da mais particular informação da força , e

defensões
,
que a Cidade tinha. E primeiro

que paílaífe mais tempo , depois que entre

elle 5 e Meíique Saca houve vifitaçóes , man-
dou-lhe dizer , como elle hia caminho de
Ormuz ao negocio que lhe Fernão Martins
diria ; e que por não perder tempo , e leu

pai lhe mandar muitos recados per Camal-
ío feu meíTageiro fobre a fortaleza que aili

que-*
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queria fazer, em que elle MeJique Saca já
eílaria mui prático

,
por haver tanto tempo

que fe niílo tratava , folgaria que lhe man-
dalTe dizer o lugar que feu pai pêra iílb que-

ria dar
,
porque elle vinha apercebido de

munições , officiaes , e gente pêra tudo o que
aquella obra havia miíler. E mais

, que co-

mo elle fabia , os Portuguezes em poucos
dias punham huma fortaleza em pé , e ifco

quando tomavam a peito de a fazer, como
fizeram outras que tinham feitas na índia.

Melique Saca como de feu pai ficara inf-

trudlo do que havia de refponder a qUc Dio-
go Lopes fe alli vieíTe com tal requerimen-

to 5 e mais tinha á ilharga os três mcílres

que diílemos , refpondeo
,
que por elle Fer-

não Martins fua Senhoria podia faber como
feu pai fora cham.ado d^ElRey de Cam.baja

,

e que havia poucos dias que lhe efcrevêra

;

que huma das coufis que o ainda lá deti-

nha , eraeílar efperando que elle fenhor Ge-
vcrnador mandaíTe alguma peíToa a EIRey

,

como lhe muitas vezes tinha mandado di-

zer, porque em quanto dle Melique Az lá

eftiveíTe , com feus amigos podia aproveitar

muito nefte negocio. E pois feu pai eílava

efperando que elle fenhor Capitão mor man-
daiTe alguemi a eíle negocio

,
que o devia

logo fazer
,

por nao perder tempo , como
die dizia 5 e que elle Meiique Saca daria avia-

men-
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mento á fua partida pêra em breve ir , e vir

com recado
,
porque elle náo tinha outro de

feu pai , e por íer íilho nao podia tomar mais

licençd. por haver a benção delle
,
que quanta

lhe dera ; e que ainda que em m.ais elle qui-

zelTe íervir fua Senhoria , tinha as mãos ata-

das per três velhos que feu pai leixára em
guarda daquella Cidade. Qiie pêra qualquer

outra coufa de mantimentos , e provisão pêra

aquella Armada , a Cidade eílava tão abafta-

da deiles
,
que niíTo lhe. faria pouco ferviço.

E além deílas palavras
,

que eram a força

de fua refpofta , diíTe outras a Fernão Mar-
tins

5
que também tinham outro entendimen-

to , ao modo das que lhe Diogo Lopes man-
dou dizer

,
quaíi que nao lhe havia de cuf-

tar a entrada na Cidade tão barato , como
cuíláram as outras , em que elle dizia que
os Portuguezes tinham feito fortaleza. Dio-
go Lopes com eíla refpoíla de Melique Saca

teve logo confelho com os Capitães , dian-

te dos quaes elle quiz que Fernão Martins

diíTeífe o que lhe parecia de Melique Saca ,

e aílí da força que a Cidade thiha , e fe era

coufa que fe devia commetter. E aííi per el-

le 5 como per Pêro Lourenço , e Jorge Dias
foi dito

5
que pêra commetter a Cidade per

alguns lugares que parecia poder-fe entrar,

havia mifter mais de dez mil homens , e com
menos era coufa impoíílvel. Diogo Lopes,

de-
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depois que ouvio a prática que fe teve ío-

bie o tomar a Cidade per força de armas
,

como liouve mui diíFerentes votos , não quiz

tomar final conclusão fem primeiro mandar
mais alguns recados a Melique Saca , fem
IJie dar a entender que o entendia, pcra en-

tre tanto examinar efte cafo. O qual exame
foi pedir qIIq a alguns Capitães ,* e Fidalgos

principaes que em iiabito de marinheiros fo&
fem á feitoria , como que hiam bufcar algu-

ma provisão , e notaílem bem tudo
,
pêra de

•yifta poderem dar feu voto naquelle cafo,

E porque no cabo da Cidade
,

que eílava

mais ao mar fobre a entrada do rio , efta^

va hum lanço de muro
^
que não era ma-

ciço como o outro que eílava feito na pe-

na viva 3 e efte diziaJoão de la Camará Ccn-
deílabre mór que daria em duas horas com
eile em terra , foi elle Diogo Lopes em hum
batel com o Condeftabre , e alguns Fidal-

gos ver eíle lugar , e fe era couía poííivel

o que elle dizia. A qual vifta não aprovei-

tou pêra raai^^ , que pêra depois , com.o em
lugar de fufpeita ^ fazer Melique Az hum ba-

luarte mui forte
,

que fegurou aquella par-

te 5 ao qual ora chamam o baluarte de Dio-

go Lopes, por elle com efta vifta fer caufa

de fe fazer. Feitas todas eíuis diligencias,

e elle Diogo Lopes efíar defenganado de

lyleliqiie Saca
^

por recados que foram , e

vie-
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vieram , dizendo elle que nao podia naquel-

le cafo mais fazer
,
que dar aviamento ao

Embaixador, que elle podia mandar a El-

Rey de Cambaya fe quizeffe , teve Diogo
Lopes outra vez coníelho fobre a determi-

nação daqueile cafo ; e a conclusão delle acer-

ca dos mais 5 foi, que nao era coufa pêra com-
rnetter tomar aquella Cidade á efcaia viíla.

E porque toda a gente da Armada eílava

com grande alvoroço da viíla do muro
,
que

Diogo Lopes foi ver
,
per onde João de la

Camará dizia que daria com dh em terra

,

liouve por toda a Armada rumor que por

alli haviam de commetter. Peró quando ao

outro dia íe diíle que nao íc havia de com-
bater a Cidade , foi a triíleza tão grande na

gente de armas , e tanta ^ murmuração con-

tra Diogo Lopes , que nao faleceo coufo que

lhe não levantaíTem ; c a cauía diíto foram

duas coufes. A primeira
,
que em dous , ou

ires dias
,

que andaram aquelles tratos per

meio de Fernão Martins entre çlle Diogo
Lopes , e Melique Saca , temendo Fernão
Martins pelo que fentia em elle Diogo Lo-
pes que a Cidade folTe commettida , e que
íe podia perder hum.a forama de dinheiro ,

que elle tinha feito na fazenda d^ElRey
,
que

alli feito rizava , e em que com algum feu ,

e do Efcrivão de feu cargo podia ler té trin-

ía mil cruzados; liuma noite veio com eU
les
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les à náo de Diogo Lopes aos pôr em co-

bro , e elle os mandou entregar a Baílião

Rodrigues Lagues de alcunha , da qual cou-

fa íb logo affirmou fer aquillo peita. E a

outra couía
,
porque a mais da gente de ar-

mas julgava mal Diogo Lopes , foi
,
que mui-

tos dos Capitães
,

que no coníeiho palia-

do votavam que lhe não parecia ferviço de

Deos 5 nem d'ElRey D. Manuel , commette-

rem aquella Cidade á eícala viíla , cites mef-

mos por fóra , cada hum na fua náo de que

era Capitão
,
por fe congraçar com a gen-

te delia 3 e habilitar íua peííoa , diziam fer

a mais malfeita coufa que podia fer não

commetterem aquelía Cidade , e que feu

voto não fora outro , com outras mil cou-

fas deita qualidade. Diogo Lopes tanto que

foube o que eftes Capitães diziam , tornou

outra vez aos ajuntar, como que fe queria

ratificar em feu parecer ; e mandou ao Se-

cretario que toma-Te o voto de cada hum
per efcrito , e os fez aíUnar. E com tudo

nefte cafo de Diogo Lopes mais verdadei-

ramente fe pode dizer eílar a culpa em ou-

tras duas coufas
,
que nelle. Huma foi , ter

Diogo Fernandes de Beja hum Alvará d'El-

Rev D, Manuel, que levou deíle Reyno,
per que lhe fazia mercê da fortaleza

,
que

fe fizeííe alli em Dio ; e outra , haver mais

de vinte Capitães que eítavam todos orde-

na-
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nados pêra fazer íiias viagens de mais íeu

proveito
, que ir tomar experiência da pól-

vora das bombardas de Melique Az fe ti-

nha muito, ou pouco falirre; c cjuacs eftes

foram
, adiante na eípedida delles íe verá.

Aíii que tendo todos mais reipeito á con-
ta que cada hum fazia de feu proveito

, que
á honra que Diogo Lopes ganhava naquei-
le feito , os mais delles aílináram o que
d'antes tinham dito. E as caufas que hou-
ve pêra fe refoiverem todos no que tinham
votado , foram : que naquelle negocio nao
fe havia de ter tanto refguardo ao perigo
das bombardas , e artifícios , com que Me-
lique Az tinha provido aquella Cidade , e
número de gente , com que elle efperava
de a defender , como Capitães que era del-
ia

; quanto refpeito convinha que fe tiveíTe

aElRej de Cambaya
, que era fenhor del-

ia. O qual fe haveria por muito oífendido
naquella força

, que lhe foíTe feita ; e nao
havia maismiíler pêra comcv^arem abrir hu-
ma guerra de novo

, que era a coufa que
EíRey mais defendia a todolos Governado-
res. E pois EiRey nas cartas que aquelle
anno efcrevia , encommendava a dk Dio-
go Lopes

, que primeiro tentaík todolos
meios

, e que o derradeiro foíle commettcr a
Cidade

, e iílo ainda com grandes cautelas fo-
bre o rifco da gente ^ o quql todos viam

cílar
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cílar ante os olhos , devia-íe primeiro ten-

tar eíle modo , em que Melique Az tantas

vezes repetia
,
que era mandar alguma pef-

foa a ElRev. £ quando eíle ka confeiho

foíTe faifo , então tempo ficava pêra lhe fa-

zerem a guerra ;
porque depois das pazes

que tinham feitas , em que então ePcavam

,

erros linha elle Melique Az commettido

em. tempo de Lopo Soares com fuás fuftas

:

donde fe podia tomar a caufa de lhe fazer

a guerra , e aíTi do recolhimento que não

havia de dar aos Turcos, e Rumes, como

ficara aíTentado pelo Vifo-Rey D. Francif-

co d'Almeida : quanto mais que bailava

quanta mentira neíle cafo tinha dito. E en-

tre tanto devia ficar fobre aquelle porto Dio-

go Fernandes de Beja , ( que era o noivo

,

que havia de fer defpofado com a fortale-

za
,
) com algumas veias efperando o reca-

do d^ElRey ; e vindo mandado que havia

por bem que fe fizelTe , começaria logo abrir

alicerces , em quanto levavam recado a elle

Diogo Lopes a Ormuz. E quando foíTe^ o

contrario, elle mefmo podia logo denunciar

a guerra , não leixando entrar, nem fahir

hum barco ; e eíle era o maior damno que

lhe podiam fazer ,
pôr-lhe a mão na gar-

ganta per onde elle recebia vida ; e depois

que elle Diogo Lopes tornaiTe de Ormuz,

então lhe ficava lugar pêra o mais que o
tem-*
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Tempo défíe de íi. Tanto que Diogo Lo-»

pcs ficou fatisfeito dos Capitães percíle mo--

do , iiao houve mais que dizer , fomente

dillimular d\c com Meliqiic Saca, e mian-

dar-lhe dizer
,

que naquelle calo da forta-

leza que alli queria fazer , íempre elle , e ,

os Governadores paíl^iidos fe quizcram con- ^

formar com o parecer , e vontade de feu

pai : e pois a çlle lhe parecia bom confe-

lho o recado que qUc Diogo Lopes devia

mandar a ElRej
,

que aíli o queria fazer*

Que lhe pedia, que a Ruy Fernandes, que

elie alli leixava com o Feitor Fernão Mar-
tins Evangelho, pêra ir a ElRey de Cam-
bava com feu recado , Jhe mandaíTe Ioga

dar aviamento pêra iíTo. E que em quanta

elle foffe , leixava Diogo Fernandes de Be-

ja com alguns navios , e munições
,

pêra

,

tanto que vieíTe recado , começar logo poer

mãos á obra : que cUq lho encomimendava
que lhe fizeífe bom gazalhado

,
porque ha-

via de fcar alli porhofpede alguns dias na
fortaleza. Melique Saca ouvida efta deter-

minação de Diogo Lopes , como homem
defabafado daquella Armada , que lhe tinha

poílo a mao na vida , não teve que dizer

a Diogo Lopes , fenao m.andar-lhe louvar

tão bom confelho , e fazer grandes promeC-
fas de lí acerca do aviamiento do homem ,

que cjueria mandar , dando o negocio por
aca-'
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acabado por parte de leu pai era eftar láí

e aíli a diligencia que fe daria ao que Dio-

go Fernandes houveíTe raiíler , tanto que

vieíle recado. Finalmente, poílas eílas cou-

ias em eíFeito , Diogo Lopes entregou Ruy
Fernandes ao Feitor Fernão Martins que o

proveíTe do neceffario pêra aquella jornada ,

e leixou Diogo Fernandes naquelle porto

em huma náo , e com elie Nuno Fernandes

de Macedo em hum navio , e leu irmão

Manuel de Macedo em outro com o re-

gimento do que haviam de fazer. E efpedio

todos os Capitães que hiam ordenados pê-

ra vir com as nãos que deftelleyno foram

pêra trazerem a carga da pimenta , e aíli os

ordenados pêra as partes de Malaca , e ou-

tros que tinham rios 5 e navios, que haviam

miftercorregimento, aos quaes mandou que

fe foíTem a Cochij com D. Aleixo , ao qual

deo todos os poderes que elle tinha de Go-

vernador pêra" prover neílas coufas , e em
todos os negócios daquellas partes em quan-

to elle Diogo Lopes hia a invernar a Or-

muz. E por quanto elle efperava tornar al-

li fobre Dio acabar de rematar as coufas

daquella fortaleza , ou fazer outra em Ma-
defadar cinco léguas de Dio , onde elle já

tinha mandado António Corrêa , e o Pilo-

to raórjoão de Coimbra ver o fitio , e dif-

pofição do lugar j mandou elle a D. Alei-

xo
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xo que foíTe alli naquelle tempo com quan-
tos navios, e gente pudeíle ajuntar. E man-
dou também dalli Fernão Camelo

,
que já

eílivera por Feitor em Chaul
, que da íiia

parte foíle ao Nizamaluco hum dos princi-

pães Capitães do Pvevno Dccan
,

que era
lenhor daquella Cidade

, pedir-lhe licença

pêra alli Fazev Junr.a fortaleza, porque fea
íundam.ento delle Diogo Lopes era eP^ar

também provido per eíla parte
;
que quan-

do o negocio da fortaleza de Dio , ou Ma-
defadar nao fuccedeííem bem , ter lugar pê-
ra iíTo neíla Cidade Chaul, onde noilís cou-
ilis eram bem recebidas. E mais fabia elle

Diogo Lopes que o Nizamaluco defejava
ter alli efta fortaleza noíTa

,
por caufa do

grande intereíTe que lhe diíTo vinha, e de
outros fundamentos que dk fazia , de que
adiante daremos. conta. Donde procedia con-
fentir elle pagarem os moradores da Cida-
de dous mil pardaos de páreas

, que lhe o
Vifo-Pvey D.Francifco d^Almeida poz , em
penitencia de nao ferem em ajuda de fcii

íilho D. Lourenço quando os Rumes pele-
jxáram com elle , e foi morto polo modo
que atrás fica, e também ElRey D. Manuel
encommendava a elle Diogo Lopes que ten-
taíTe efte Nizamaluco delta licença. Final-
mente acabadas eílas couías , Diogo Lopes
íe partio pêra Ormuz

;, e Diogo Fernandes

iicou
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ficou fobre Dio , e D. Aleixo fez íua via-

gem caminho da índia com toda a maig

frota, com o qual nós iremos hum pouca

de tempo ,
por dar razão do que fizera rrí

tantos Capitães como hiami ordenados pê-

ra aquellas partes de Malaca.

C A P I T U L O X.

J)o que acontecco aSimao Soãrè ao lon-

go da cojla caminho de Goa , e houvera de

acontecer a D. João de Lima que fe com

elle achou : e do defpacho que D. Aleixo

deo , d.epois que chegou a Cochlj , aos Capi^

tães
3
que levava em fua companhia,

COmo em companhia de D. Aleixo hiam
'

veias diíFerentcs ,
que eram náos ,

ga-

leões , fuílas , e catures , huns haviam mdller

liuma navegação , e outros outra. As náos ,

e galeões, por ferem de grande porte, to-

mavam o golfão do m.ar pjor atraveíTarein

mais cedo a índia; e as outras velas de re-

mo ,
que eram pequenas -vafilhas , feguiam

a coíla da terra ,
que foi caufa de cila fro-

ta ir hum pouco derramada. E também co-

mo muitos hiam defcontentes daquella via-

gem. , de que levavam as mãos vazias , e;

fempre ao longo da coíla fe achava algum

navio de Mouros ,
que de hum porto ao

outro furtados de nós andavam fazendo fuás

com-
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commutaçoes , e aííi havia alguns ladroes,

que os noíTos fabiam andarem alli ao falto
,

e fe acolhiam a certas guaridas , com eíla

tenção alguns fe Icixavam efquecer da com-
panhia dos outros , e outros não podiam
mais andar. E peró que nefte caminho al-

guns tiveram que contar delle , tomamos nós

fòm,ente hum cafo
,

que aconteceo a huma
fuíta , de que era Capitão Simão Sodré , e

o que houvera de acontecer a D, João de

Lima em hum bargantim, por razão do que

elle paílbu na barra de Dio com Diogo Lo-
pes de Sequeira , de quem elle hia aggrava-

do ; e o cafo foi efte. Como os homens no-

bres nos lugares de honra , como era com-
metter o com^bate da Cidade Dio , todos fe

CjUerem moftrar , trabalhava cada hum de to-

mar bom pofto. D. João de Lima
,
porque

naquella jornada hia por Capitão de hum
galeão

3
que era das melhores peças de to-

da a frota , e por as qualidades de fua pef-

foa pertencia-lhe aquelle pofto que elle to-

mou , o qual era no meio do canal junto

,

onde a cadea de ferro que diííemos eftava

atraveíTada : veio d'outra parte Chriftovao

Corrêa filho de Chriítovao Corrêa Commen-
dador dos Colos com outro galeão peque-

no 5 e com o mefmo defejo de ganhar hon-
ra , como mancebo , e novo no officio de
Capitão , fem ter refguardo de D. João ,

paf»

Tôm» IIL P. L li fou-
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fou-le diante dclle. Gonçalo de Loulé, (de
que atrás fizemos menção

,
) fendo homem

que (fegundo diziam ) de mareante viera a
cftado de Capitão de hum navio, não ten-

do refpcito a quem elles eram
, perpaíTou

per ambos
5 e vai-fe por diante de Chriliovao

Corrêa junto com huma lagea contra a Ci-
dade. Donde D.João de Lima, quando vio
Gonçalo de Loulé naquelle lugar , ainda que
folgou polo que Chriílovao Corrêa lhe fez ,

levantou-fe do poufo em que eílava , e foi-

fe pôr diante de Gonçalo de Loulé; e co-
mo o galeão demandava muita agua , e Dom
João com a indignação que tinha fazia com
o meftre dellc quefoíTe mais avante, foi dar
com clle quaíi fobre a lagea , em que fe hou-
vera de perder ., fe lhe logo não acudiram
muitos batéis. No qual cafo houve tirar com
huma bombarda do mefm,o galeão que lhe
acudiíTcm ; e foi tanta a revolta em toda a
Armiada

, que cuidavam todos que começava
já o galeão dar bateria á Cidade. Também
os Mouros acudiram acima ao muro

,
que

ficava fobre o galeão , e travou-fe huma
união que acudio Diogo Lopes

,
parecendo-

Ihç fer outra coufa. E porque naquelle tem-
po fe tratava entre dk , e Melique Saca o
negocio da fortaleza , e houve da Cidade
recados que coufa era aquella , como que
fe aggravavam de fe romper a paz , efíando

em
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em requerimento de fortaleza
,
paíTou Dio-

go Lopes palavras com D.João lobreaquel-

le defrnancho , donde llie tirou a capitania

do galeão. Tanto polo feito , como porque

D. João retorcido pêra os que eílavam per

derredor , dilfe que o Diogo Lopes
, que

havia de tomar Dio , ficava em Portugal

,

a qual palavra dizem que ouvio Diogo Lo-
pes. E a peíToa

,
por quem D. João dizia

aquillo 5 era por Diogo Lopes de Lima feu

irm.ão , o qual tinha aquella capitania mor
da Índia ; c a frota

,
que Diogo Lopes de

Sequeira levou
,

pêra elle Diogo Lopes de

Lima fe ordenava. Mas como a Corte dos

Reys he cheia de miuitas mudanças , foi Dio-

go Lopes de Sequeira , e Diogo Lopes de

Lima foi fatisfeito da mercê que lhe era feita

a dinheiro de contado ; e per eíla maneira

vem os Reys defpender mais em pagar in-

júrias
,
que fazer honras. PaíTada aquella pri-

meira indignação
,
que Diogo Lopes de Se-

queira teve 5 tornava depois a dar o galeão

a D. João , mas elle o não quiz acceitar

;

e quando veio á partida pêra Goa em com-

Eanhia da outra frota , não quiz ir fenao em
um bargantim^ j e como homem defgoftofo

Jiia mui m.al provido de remeiros , e fern

lhe parecer que podia achar coufa, que lhe

impediíTe feu caminho. O qual fendo tanto

avante como huma enfeada , que eftá além
11 n de
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de Dabul , foi dar de ílibiro com huina fuí-

ta de Turcos
,
que eílavam em refguardo de

hum.a náo
,
que íe alii carregava deAdein,

a qual era de hum Mouro arrenegado per

nome Alie Frange
, que eílava em Dabul

,

a quem como a noíío amigo Diogo Lopes
tinha dado licença pêra poder navegar com
aqueila náo íuas mercadorias ; e poílo que
tinha eíle legnro , como cautelofo poz a fuf-

ta em refguardo delia. E verdadeiramente

fcgundo D. João hia defcuidado , emal pro-

vido pêra aquelle officio de lançadas
,

per

Tentura alli acabaram feus defgoítos. Peró

como Simão Sodré hia diante femJD. João
o faber , nelle empregaram os 1'urcos fua

fúria, mettendo-fe com elle tão rijo no pri-

meiro Ímpeto
5

que lhe entraram a fufta

,

por todos irem tão defcuidados , e com as

armas poftas em parte
,
que foi muito terem

tempo pêra asveílir: tão fubitamente deram
os Turcos nelles detrás de huma ponta , on-

de os eílavam efperando, como gente que
vÍ8;iava a coíla. Eram com Simão Sodré na-

quella fuíla Trilião d'Ataíde , filho baftardo

de Álvaro d'Ataíde Senhor de Penacova
,

Paio Corrêa filho de Fr. Paio Corrêa Com-
mendador da Ordem de S.João, JoãoCer-
regeiro moço da Camará d'ElRey

, João de

Góes cafado em Cananor , e outros que fa-

riam número de té quinze peíToas , os quaes

de-
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deram deíi tal conta ,
que mettêram os Tur-

cos em fugida
,
porque viram elles vir Dom

João de Lima em o feu bargantim , e cui-

daram ferem mais velas. Ainda que não fe

haviam muito de gloriar deite commettimen-
to

,
por irem bem feridos ; e dos noíTos os

que ficaram mais frechados foram Simão
Sodré 5 e Paio Corrêa. Vendo todos que a

coíla não eílava tão fegura , como elles cui-

davam 5 ajuntãram-fe ambos , e foram a fal-

vamento , como os outros daquella frota de

D- Aleixo. O qual tanto que chegou a Co-
chij , começou a entender em o defpacho

das náos ,
que haviam de vir aquelle anno

de quinhentos e vinte hum com a carga da
cfpeciaria pêra eíle Reyno, E como acabou
de as defpachar , entendeo no aviamento dav9

outras
,
que haviam de partir pêra as par-

tes de Malaca ; e por ferem muitos Capi-
tães ordenados pêra diirerentes negócios , fa-^

remos huma pequena detença em tornar re^

petir algumas coufas
,
que ficam atrás , por-

que convém fer aíH pêra levarmos enfiada

noíTa hifroria. Atrás efcrevemos como defte

Reyno partira Jorge d' Alboquerque por Ca-
pitão mor de toda a frota

,
que aquelle an-

no partio defte Reyno , o qual levava a ca-

pitania de Malaca , onde já eílivera em tem^
po de AíFonfo d'Alboquerque , e que em
quanto nella não entraíTe;, (porque a fervia

Dio^
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Diogo Lopes d'Acoíla

, ) que pudeíTe fazer

huma viagem á China. E como por razão

de náo paíTar á índia , e invernar em Mo-
çambique 5 e depois andar em companhia
de Diogo Lopes de Sequeira , não houve
lugar de ir fazer fua viagem ; nefte meio tem-
po faleceo Affonfo Lopes d'Acoíla , e fervia

de Capitão de Malaca Garcia de Sá
,
que

lá foi ter pelo modo que efcrevemos , de
maneira

, que eílava ella vaga pêra elle Jorge
d'Aíboquerque a poder logo fervir , fem pri-

meiro ir á China. Por a qual razão ante que
Diogo Lopes em Dio o efpediíFe , m.andou-
Ihe que levafle hum Pnncipe herdeiro do
Reyno Pacem na Ilha Çamatra j o qual fen-

do elle Diogo Lopes no eftreito do mar Ro-
xo 5 lhe viera pedir ajuda contra hum tjran-

iio
,
que lhe tomara o Reyno , cncommen-

dando-lhe muito que trabalhaíTe por lançar

o tyranno fora do Reyno , c metter o Prín-

cipe em poíTe delle
,
por quanto fc fazia vaf-

fallo d'EiRey D. Manuel , e o queria ter

por fenhor. E acabado efte feito , no lugar

de Pacem fízeíTe huma fortaleza , na qual

havia de ficar por Capitão mor António de

Miranda d'Azevedo com^ mais outros offi-

ciaes , e gente ordenada a ella pêra fua de-

fensão , e favor do Príncipe. E pêra iíFo le-

varia duas 5 ou três náos , além de outra

companhia que té li o haviam de fegulr,

pe-^
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pêra ferem naquelle feito de iançar o tyraii-

no fora , e metrer o Príncipe em poíle do
íèu, E a outra companhia que té li o haviam

de feguir , eram Chriílovao de Mendoça
com três navios a defcubrir as Ilhas do Ou-
ro 5 € com elle Pedro Eanes Francez , como
também efcreveraos , e Rafael Pereftrello em
huma náo pcra a China , e Bengala , e Ra-
fael Catanho pêra Malaca , e ambos haviam

de fazer em Pacem carga de pimenta. E aíli

Diniz Fernandes de Mello com hum navio

hia fazer huma viagem a Malaca , e fe apro-

veitar por fer homem de ferviço j £ Pêro

Lourenço de Mello também em outra náo
havia de fazer outra viagem pêra Bengala ,

depois de Rafael Pereílrelio. Todos eíles Ca-
pitães mandava Diogo Lopes de Sequeira

que partiíTem juntos
;
porque ainda que cada

hum tinha feu kigar limitado a que hiam or-

denados
,
podiam mui bem fer no feito de

Facem 5 fem perder tempo ; e mais os orde-

3iados pêra a China, e Bengala, por força

haviam de ir tomar carga de pimenta , c de

outras mercadorias em Pacem. Havia mais
outro Capitão ordenado contra aquellas par-

tes do Oriente , o qual era Jorge de Brito
,

que, (como também efcrevemos
, ) ElRcy

mandava que com certas velas foííe fazer hu-

ma fortaleza em Maluco , o qual aquelle an-

no de quinhentos e vinte partira como Jorge
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d'Alboqiierque por Capitão mor de toda a

frota, que deíle Reyno foi, e por a meíma
caufa do negocio de Dio foi detido como
os outros. Aíli que neíle anno podemos dizer

que na índia fe acharam dous Capitães mo-
res da carreira daqui pêra a índia , ambos
ordenados pêra irem fora da índia

,
que jaz

dentro do Gange , com outros muitos Ca-
pitães a diíFerentes negócios , e todos fe acha-

ram juntos em o negocio de Dio , fem fazer

mais do que vimos , e todos defpachou Dom
Aleixo , e o Doutor Pêro Nunes Veador da
fazenda , os quaes levariam dezefete velas

entre grandes , e pequenas , em que iriam

jTiil homens , dos quaes não tornaram á ín-

dia cento , e a eíle Reyno vinte , todolos

mais o mar , e aquellas barbaras terras gai-

taram : da qual trifte Tragedia alguma re-

lação faremos em fomma
,
porque defcer ao

particular delia o animo entriílece , e a pen-

11a recea entrar. E porque todos fe foram
ajuntar em a Ilha Çamatra

,
primeiro que

entremos na relação dos feitos, faremos huma
digrefsão, dando conta deUa,

DE-
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Dos Feitos ,
que os Portngiiezes fizeram

no defcubrimento , e conquifta das ter-

ras , e mares do Oriente: em que le

contém parte das coufas
,
que fe

nelle fizeram 5 em quanto Diogo

Lopes de Sequeira gover-

nou aqnellas partes.

C A P I T U L O I.

Em que fe defcreve a fituaçao da Ilha-

Çamatra , e Reynos delia , e de algumas

coufas que nella aconteceram aos nojjos :

e a caufa por que o Príncipe do Reyno Pa-

cem mandou d índia pedir ajuda ao Go^

vernador contra hum tyranno 5
que lho ti^

nha tomado.

O princípio do fexto Livro da fcguii-

da Década , eícrevendo da fundação ,

e principio que teve a Cidade Ma-
laca , diílemos a cauía por que fe engana-

ram os antigos Geógrafos , chamando a eíla

Ilha Çamatra, Cherfonefo. O lançamento

da compridão delia jaz pela noíía navega-

ção per o rumo j a que os mareantes cha-

mam
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mam Noroeíle , Sueíte ,.e tomada quarta do
Sul

5 e terá duzentas e vinte léguas de compri-
do , e de largo íeílenta , ou fetenta na maior
fua largura. A qual fica tão vizinha á ter-
ra de Malaca

, que no lugar mais eftreito
do canal que ha entre ellas não fera mais
que té doze léguas

,
quafi na fronteria da

Cidade Malaca ; e dalli aíli pêra a parte
do Levante , como Ponente , vai eíla terra
da Ilha aíFaftando-fe da firme de maneira

,

que faz eílas duas entradas daquelle eftrei-

to mais largo que no meio. E porém per
todo elle tudo são baixos , reftmgas , ilhe-
tas com canaes , os quaes errados fe per-
dem as náos que per alli navegam : e da-
qui (como atras dilTemos ) procedeo naquel-
le antigo tempo de Ptolomeu , e dos outros
Geógrafos não fcr aquelie traníito navegá-
vel

, como ora he , porque a cubica dos
homens todolos atalhos buíca , ainda que
perigofos

y
pêra confeguir feu intento. Fica

eíla Ilha com a linha Equinocial
, que a

corta pelo meio em figura de huma afpa,
donde a ponta mais Oriental eftá em féis

grãos da parte do Sul , e com ella vai vi-

zinhar na terra da Jaíia , fazendo ambas
hum eftreito per que antigamente fe na-
vegava pêra aquellas partes Orientaes ; e
por efta parte ao prefente fica ella menos
povoada

;> e em torno mui cheia de Ilhas,

e bai'
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€ baixos. E pela parte do Ponente
,
que ef-

tá em quatro gráos e três quartos da ban-

da do Norte , he mais limpa
,

principal-

mente da banda de fora , mas muito mais

povoada . por nella haver grande concurfo

de navegantes , e a terra em 11 ter muitas

fortes de mercadoria. Geralmente per toda

a fralda do mar he terra alagadiça , e de
grandes rios , e pelo fertao montuofa , on-

de eftá hum lago , de que alguns delies pro-

cedem. E como jaz de baixo da linha Equi-
nocial 5 he a terra tao húmida com as aguas.,

e quente do Sol
,
que cria grandes arvore-

dos , com que ella fica mui fumofa de tao

groíTos vapores
,
que ardendo o Sol per ci-

ma delia , nao tem força pêra os gaílar

,

nem os ventos livre entrada pêra os lançar

daquelles lugares fombrios da efpeíTura do
arvoredo

5
que a fazem doentia, principal-

mente aos eftrangeiros. Além da muita quan--

tidade de ouro que nella ha , também fe

acha muita cópia de eílajího , ferro , e al-

gum cobre , falitrc , enxofre , tintas de mi-
• nas 5 e huma fonte de que mana óleo , a

que chamam napta em o Reyno de Pacem
,

e no meio tem hum monte como o cha-

mado Ethna em allha Sicilia
,
per que lan-

ça fogo 5 a que os da terra chamam Bala-

luam. Entre o grande , e diverfo número de

. arvores ^ c plantas que cria , delias de frui-

tos
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tos de que agente commiim fe mantém, e

outras que a natureza deo pêra leu ornamen-

to , tem as do fandalo branco , aguila , bei-

joim 5 e as que dam a cânfora , como a da

Ilha Burneo
,

poílo que alguns digam que

a daqui he mais fina , e de outro género da

que vemos que vem da China
,
que he com-

pofiçao 5 e eíloutra he coufa natural de outra

efpecie. Das efpeciarias) tem pimenta com-

mum ,
pimenta longa ,

gengivre , canella ;

e cria feda em tanta quantidade
,
que ha hi

grande carregação pêra muitas partes da ín-

dia. As feras , e bichas que cria he tanta a

variedade delles ,
que falece nome a nós

,

e aos naturaes da terra pêra per elle po-

der fazer a diíFerença que huns tem dos ou-

tros. Os rios como são cabedaes , tem gran-

de variedade de pefcado , e peixes ; e em
alguns , aíTi como no rio de Siaca , onde fe

pefcam faves menores que os deílas partes,

não lhes aproveitam mais que as ovas , e

deitas ha maior carregação do que nós cá

temos dos mefmos fives. O geral mantimen-

to da gente he milho , e arroz , e muitas

fementcs , e fruirás agreíles do mato
,
por-

que per razão do clima não póde^ crear

outras fementes ,
que venham com fruito ma-

duro , como aquellas de que nós ufimos.

A terra he povoada de dous géneros de

gente ^ Mouros , e Gentios , eítes são na-

tu*
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turaes, e os outros no princípio foram eí^

trangeiros
,

que per via de commercio co-

meçaram povoar o marítimo , té que mul-

tiplicando 5 de pouco mais de cento e cin-

coenta annos a efta parte , íe vieram fazer

fenhores , e intitular com nome de Reys.

O Gentio , leixando o marítimo, recolheo-

fe pêra o interior da Ilha ; e o que vive

naquella parte da Ilha , que calie contra

Malaca , he aquella geração a que elles

chamam Batas, os quaes comem carne hu-

mana
,

gente mais agrefte , e guerreira de

toda a terra. Os que habitam a parte con-

tra o Sul chamados Sotumas , sao mais

converfaveis ; e aífi efte Gentio , como os

Mouros que vivem pelas fraldas da Ilha que

vizinham o mar, peró que huns dos outros

diíFerem na língua própria
,
quaíi todos fal-

iam Malayo de Malaca por fer a mais

commum daquellas partes. E aíli cíles co-

mo CS de dentro do fertão da Ilha , rodos

são baços , de cabello corrido , bem difpof-

tos 5 e de bom afpeito , e não do parecer

dosjáos, fendo tão vizinhos, que he m/ui-

to pêra notar em tão pequena diílancia va-

riar-fe tanto a natureza. E principalmente

chamando-fe per nome commum toda a gen-

te deíla Ilha Jaíiijs ,
por fe ter entre elles

por caufa miui certa ferem já os Jáos íè-

nhores deíla grande Ilha , e primeiro que

os
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os Chijs 5 tiveram o commercio delia , e

da índia. E com eíla variedade tao notá-

vel no afpeito do roílro
,
parece ficar veri-

ficado o que já diíTemos delia gente da Jaíia

,

não fer natural da terra que habitam , mas
gente vinda das partes da China

,
por imi-

tarem os Chijs no parecer , e na policia,

e engenho de toda obra mecânica. Ante
que conquiítalTemos a índia , as armas def-

tes habitadores de Çamatra eram frechas

de zervaranas hervndas , como os meímos
Jáos ufam ; mas depois que tomámos Ma-
laca 5 com a continuação da noíía guerra

fe fizeram induílriofos em pelejar , e em to-

do género de armas , té artilheria de ferro ,

e bronze
,
principahiiente com alguma noí^

fa
5
que houveram de náos , e navios

,
que

'

alli foram ter , e com outros cafos de má
fortuna

,
que alli tivemos , de que ao dian-

te faremos relação. A terra das fraldas do
inaritim.o deíla grande Ilha ^ ao tempo que

nós entrámos na índia , eílava repartida em
vinte e nove Reynos ; mas como nós mu-
dámos todos aquclles eílados Orientaes , fa-

vorecendo huns , e fupprimindo a outros

,

fegundo recebiam nofías coufas , deíles vin-

te e nove que abaixo nomeamos , alguns

eftam já encorporados no vizinho mais po-

derofo. E começando da ponta da Ilha mais

Occidental, eauílraL eindo rodeando-a pe-

la
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Ia parte do Norte , o primeiro fe chama
Dáya ; e os que fe fegiiem , aíO como a

coíla vai , são Lambrij , Achem , Biár , Pe-

dir , Lide , Pirada , Paccm , Bára , Darú ,

Arcat , Ircan , Rupat , Purij , Cidca , Cam-
par, Capocam 5 Andragiierij

,
Jambij , Pa-

limbam , Taná, Malayo , Sacampam , Tu-
liimbavam , Andalóz , Piridman , Tico ^

Barros , Qinnchel , e Mancòpa
,
que vem

cahir fobre Lambrij
,

que he vizinho de

Dáya , o primeiro que nomeámos. Dentro

no fertão da Ilha ^ como he grande , ha

muitos Principes , e fenhores , de que não

temos noticia em particular , e por iíTo tra-

taremos fomente daquelles , com que tive-

mos commercio , ou guerra , cujo eílado de

alguns delles não tem mais que hum, a Ci-

dade , de que fe intitulam por Reys ; c ou-

tros tem ao prefente tanto poder
,
que nos

tem cuítado fangue , como no decurfo def- .

ta noíía Jiiíloria fe verá. De todos eftes Rey-
nos o de Pedir foi o maior , e mais cele-

brado naquellas partes , e iilo antes que Ma-
laca foíle povoada. E a elle concorriam
todalas náos

,
que hiam do Ponente , e vi-

nham do Levante , como a empório , e fei-

ra , onde fe achavam todalas mercadorias ,

por eíle Reyno fer fenhor daquelle canal

entre efta Ilha Çamatra , e a terra firme.

Peró depois que Malaca fe fundou ^ e prin-

ci-
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cjpalmente com noíTa entrada na índia , co-

tneçou crefcer o Reyno de Pacem , e di-

minuir eíle de Pedir. E fendo o de Achem

leu vizinho o íomenos em poder, ao pre-

fente he o maior de todos , tanta variação

tem os ellados , de que os "homens fazem

tanta conta; e quem aeíteReyno deo prm-

cípio de fer o que ora he foi a chegada

de Jorge de Brito, como logo veremos. O
Reyno de Pacem , a que Jorge d'Alboquer-

que hia a metter de poffe o Principe que

diíTemos , tinha hum novo coftume , e tal

,

que não era pêra alguém defejar fer Rey

delle
5
porque o povo nao lhe dava muito

tempo vida. E de quão mal affortunado era

o herdeiro deíla herança
,
que o povo da-

va a quem queria , tinha hum bem ,
que

não fe concedeo a todo homem ,
^que era

faber a hora da fua morte ; e fe não era a

hora , era o dia , e quando muito incerta ,

não fahia da femana. Porque como cfta dou-

dice , ou fúria faltava no povo , todos an-

davam pelas ruas quafi em modo de canti-

fra • Ba de morrer ElRcy ,
fem haver quem

SontrariaíTe efta voz , nem ella fazer nojo

ás orelhas de alguém ,
fomente a ElRey

,

e a alguns fcus privados ,
que logo como

ouviam cantar eíle canto de morte ,
reco-

Ihiam-fe com elle , e ás vezes juntamente

iDareciam.- De maneira^ que quando Fernão
^ re-
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Peres d'Aiidrade foi á Cliina , e eíleve alli

em Pacem fazendo carga de efpeciaria , ma-
taram dous Reys , e nao fe fez mais con-
ta diíTo 3 nem liouve mais rebuliço , c alvo-

roço na Cidade como íe não fora morto
hum Rej

,
que os governava , e levantado

outro que elegiam pêra os governar. E tem
elles pêra fi que efte íeu coílume

, ( o qual

approvam por mui bom
, ) que Deos o or-

denou , dizendo que tão grande coufa co-

mo he hum Rey
, que governa na terra em

lugar de Deos , nao oufaria alguém de o
matar , ic Deos o não permittilíe j e que
quando o permitte he por elle ter taes pec-

cados 5 vque nao merece fer Rey , e quer

que o feja o matador. E por eíla caufa

,

como eíle matador he da linhagem real

,

tanto que m.ata o Rey , e fe aíTenta em fua

cadeira , e eílá nella hum dia aífentado pa-

cificamente , he entre elles havido por legi-

timo Rey. E ás vezes ha fobre eíle reinar

tanta revolta
, que já aconteceo em hum

dia fazerem três Reys , hum per morte do
outro. E fabendo o Príncipe

3 que Jorge
d'Alboquerque levava , eíle cruel coílume ,

he tão doce coufa reinar , que não fomente el-

le
3 que não tinha idade pêra temer, mas

outros de maior juizo
,
procuravam de ha-

ver eíle Reyno. E o cafo que obrigou a

eíle Príncipe ir á índia pedir foccorro noí^

Tmi.IÍLP.L Kk fo.
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íb procedeo daqui. Atrás fica efcrito co-

mo indo Affbnío d'Alboquerque pêra to-

mar Malaca , tomou na coua derta Ilha Ça-
matra hum junco , a que <5s noiTos chama-
ram Bravo

j
peio grande trabalho que lhes

deo primeiro que otomaííem, no qual jun-

co hia Ifimi Príncipe herdeiro do Reyno
Pacem

,
por fe lhe levantar contra clle hum

feu tio
,
que era Governador delle ; e como

AíFonfo d'Alboquerque , depois que íoube

fua fortuna , o levou comfigo a Malaca

,

dando-lhe efperança de o reílituir em feu

Reyno ; o que elle na.o quiz efperar , e def-

appareceo ao tempo que Affonfo d'Aibo-

querqiie eílava de partida pêra a índia. Ef-

te Príncipe chamado Geinal , ou porque lhe

pareceo que AíFonfo d'Alboquerque o que-

ria levar comíigo á índia , ou por qualquer

outra coufa
;
quando lhe fogio , foi-fe a

ElRey que fora de Malaca
, que naquelle

tempo andava tão desbaratado , como elle.

O qual Rey o foi entretendo com efperan-

ças
3 que comoacabaíTe de aíTentar luas cou-

fas , lhe daria ajuda pêra cobrar feu Rey-
no. Sendo já paííados féis , ou fete annos

neilas eiperanças , no qual tempo ElRey o
cafou com huma filha fua , tanto que fe vio

em Bintam com algum repoufo por caufa

de algumas vitorias que houve em noífo

damno ^ ordenou de o mandar com huma
fro-
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frota
,

porque também no mefmo Reyno
de Pacem fiicccdêram coufas pêra iíTo , e

foram eftas. O tio , de que eíle Príncipe

Geinal fogia , fegundo fe depois foube , era

irmáo de fua mãi , e Rey de Arú vizinha

de Pacem , o qual fe apoderou do Reyno

,

e ficou fenhor de ambos. Os Pacens por
terem por coftume o que diíTemos

,
que co-

mo fe anojavam de hum Rey , Jogo lhe

procuravam a morte , como eíle era eílran-

geiro , nao tardaram muito em lha dar , e

levantaram outro natural , o qual também
náo durou muito tempo. Porque como já
havia alguns Anis em Pacem

,
que ficaram

do Rey paíTado feu natural , trabalharam

por lhe dar a morte , e afii o fizeram ; e
levantado outro em feu lugar , chegou o
Principe Geinal poderofamente com o favor

de feu fogro , e matou o que então reina-

va , cujo filho era o moço que Jorge d'Al-

boquerque trazia. Do qual moço
, que feria

de té doze annos , lançou raao hum Mou-
ro per nome Moulana

,
que naquellas par-

tes entre os Mouros era como o fuprema
Califa de fua feíla , e eíle o trouxe á ín-

dia pedir ajuda a Diogo Lopes. Fazendo
conta

5
que como Geinal pela ajuda que

trouxe d'EÍRey de Bintam tom.ára o Rey-
no de Pacem

, que muito melhor o pode-
ria haver aquelle Orfacam, fazendo-fe vaC

Kk ii fal-
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fallo d'ElRey de Portugal; e mais reque-

rendo ajuda contra hum imigo dos Portu-

guczes , aííi por íer genro d^EIRey de Bin-

tam , como polo que elle tinha feito a al-

guns Poríuguezes
, que alli foram ter , de-

pois que tomou o Reyno , pelo qual efia-

va poílo em ódio com eiles ; e o cafo foi

efte. Ao tempo que efte Geinal chegou a

Pacem , eílava alli feitorizando algumas cou-

fas hrmi Gafpar Machado per mandado do
Capitão de Malaca , o qual Gafpar Ma-
chado temendo que poderia receber algum
mal

5
por fer genro d'Ellley de Bintam

noílb imigo , efcapulio o mais encuberta-

mente que pode naquella revolta de fua

chegada , e foi-fe pêra Malaca , leixando

em terra muita fozenda. ElRey Geinal quan-

do foube que cfíava alliaqucilePortuguez
,

e que fogíra com temor leu
,

pezou-lhe

muito
;
porque ainda que entre elle , e El-

Rey de Bintam eílava aíTentado que ambos
haviam de fazer guerra a Malaca , e por

efte refpeito lhe dera ElPvey fua filha , e

mais ajuda pêra cobrar feu Reyno, lua ten-

ção era ao prefente não offender, mas fa-

vorecer noíías coufas , temendo que fe nos

indignaíTe, não eftava feguro em feu Rey-
no. Com o qual fundamento como algum

navio nolTo per alli paíTava , fazia-lhe quan-

to gazalhado podia de maneira
, que pro-.

vo-
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vocoii a que Garcia de Sá Capitão de Ma-
laca mandaíTe lá Duarte Coelho aíTentar pa-

zes com elle. E correndo o trato do com-
mercio entre os nolTos , e elle em toda paz

,

e concórdia , acertou de ir áquelle feu por-

to hum Diogo Vaz homem de má cabeça ,

e de peior confciencia
,
que fez quebrar ef-

ta paz per eíla maneira. Eife Diogo Vaz
fora com João Gomes ás Ilhas de Maldi-

va por Capitão de huma fufta
,
(fegundo

atrás efcrevemos
,
) o qual chegando ás Ilhas,

dizem que fefez efgarrado delias com tem-

po , e correntes , e deo comfigo na coíla

de Choromandel , onde tom.ou huma náo

carregada de muita roupa
,
que hia pêra

Çamatra , e Malaca , nao levando mais gen-

te que adornar, que mareava a náo. Mor-
ta a qual frente , metteo a fufta nd fundo

do mar
,
paíTando-fe á náo , e deo com.íigo

HO porto de Pacem , onde foi bem recebi-,

do d'ElRey Geinal
3
que já reinava. E por-

que per coftume de todos aquelles Reynos
,

qualquer m^ercadoria que vem a feu porto

primeiro que venda , os officiaes d*'ElRey

hão de tomar por os preços da terra a que

ElRey houver mifter , tomaram a efte Dio-

go Vaz a mais da mercadoria que levava

pêra ElRey. O qual Geinal com os traba-

lhos de aíTentar as coufas do Reyno , não

eftava ainda com tanta fubílancia, que logo

pu*
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pudeíTe pagar o que tomaram para elle : cá

primeiro havia de mandar vender na terra

as coufas
,
pêra da venda delias lhe pagar

,

e elle ficaria com ganho. No qual modo
de paga houve alguma detença

,
que Dio-

go Vaz mal foíFria ; e como homem ale-

vantado , e pouco paciente , muitas vezes

requerendo feu pagamento a ElRey , tinha-

Ihe dito algumas palavras tão faltas , que
anojados alguns homens acceitos a ElPvey

,

tornando elle outra vez requerer o íeu com
efta foltura de palavras , foi alli morto ás

crifadas diante d^ElRey. E com eíta indig-

nação alvoroçou-fe a gente da Cidade com
voz : Matallos , matallos , em que morre-

ram alguns Portuguezes , aili dos que foram
com Diogo Vaz , como os de huma náo
que hieftava de Goa do Feitor Ru7d'Acof-
ta 5 de que era Capitão hum João de Bor-
ba. Porém como aquella morte foi mais ac-

cidente , que ordenada , mortos os primei-

ros
,

que acharam pelas ruas da Cidade
,

não curáramx de ir á náo de João de Bor-

ba. O qual pofto que em terra tinha ainda

muita fazenda por recolher , acolheo-fe an-

te que mais foíTe , com a qual náo elle che-

gou a Goa , onde foi notificado por noíTo

imigo eíte Rey Geinal. Sobre o qual cafo

fuccedeo vir o Principe
, que levava Jorge

d'Alboquerque
,
pedir foccorro contra dlt

^

que
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que lhe foi concedido , e fez fobreiíTo o que
veremos neíte feguinte Capitulo.

CAPITULO 11.

Como Jorge à''Alhoquerque chegou ao Reyno
de Pacem , onde pelejou com o tyranno

que o tinha , e o tomou com quanta
gente comfigo tinha em humafortale-
za y e depois metteo o Príncipe

èm pojje delle.

Efpachado Jorge d'Alboquerque em
Cochij com a ordem que diíFemos

,
que

pois todolos Capitães hiam pêra aquellas par-

tes 5 e forçadamente haviam de tomar o por-

to de Pacem
,

pêra fe alli prover de fuás

mercadorias , todos foíTem em fua coníerva
>

tirando Jorge de Brito
,
que levava armada

de oito vélas pcra Maluco
;
quando veio ao

feguir a bandeira de Jorge Q'Alboquerque

,

huns ficaram diante , outros atrás , e outros

foram furgir em outro porto , e não ao de
Pacem.. Peró quando chegou a elle , achou

já furto Rafael Pereílrello na barra , e das

féis vélas que eram da fja conferva , eíla foi

diante , e fomente o feguio D. AíFonfo de
Menezes , D. Sancho Henriques íèu genro

,

que hia por Capitão mor do mar de Mala-
ca , e aíTi Diniz Fernandes , e Rafael Cata-

xiho chegou depois que o feito do negocio

a que
y
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a que foi era acabado. Achou mais com Ra-
fael PereftreJlo Manuel da Gama

, que Gar-

cia de Sá Capitão de Malaca alli mandara

em Iiuma caravella armada em favor de hum
junco 5 o qual o Feitor d'EIRey , e alguns

mercadores de Malaca mandavam com fa-

zendas
,
pêra com ellas fazerem commura-

ção de outras , como fe entre elles ufa. Achou
também outro junco , de que era Capitão

hum João Pereira , o qual foja ter ao porto

de Arú fazer fua fazenda, E como o Rey
daquelle Reyno tinha guerra com os de Pa-

cem pola morte do feu Rey
,
que (como ef-

crevemos) era tio do Príncipe Geinal
,
que

ora eftava em poíTe do Reyno , concertou-fe

com elle que vieíTe per mar com alguma gen-

te íi.ia 5 e elle iria per terra com toda a mais.

A qual ida João Pereira acceitou
,
por faber

o que efte Geinal tinha feito aos Portuguezes
,

que fe acharam com Diogo Vaz. Donde fuc-

cedeo que eíle Rey de Arú , o dia ante que

Jorge d'Alboquerque chegaífe , era vindo
;

e quando foube de fua chegada á barra de

Pacem , deteve-fe té ver o que elk Jorge

d'Alboquerque faria
,
pofto que logo enten-

deo o cafo
5
por ter já nova que ao Prínci-

pe Orfacam era concedida ajuda , e que po-

dia fer eíla. O que elle logo foube per meio

de João Pereira
,

per quem mandou viíitar

Jorge d'illboquerque , dando-lhe conta da

cau-
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caufa de fua vinda , e que eílava alli com
aquella gente junta a feu ferviço

,
por elle

fer grande fervidor d-EiPvey de Portugal. E
podo que o feu porto de Arú nao foífò tao

celebrado dos Portuguezes
;,
como era aquel-

le de Pacem , íempre os Capitães de Ma-
laca delle receberam boas obras. Jorge d'Al-

boquerque lhe mandou agradecimentos def-

ta ília oíFerta 5 e denunciar como vinha met-

ter de poíTe aquelle Principe , x lançar fora

do Reyno a Geinal
,
que o tinha indevida-

mente , e mais era imigo dos Portuguezes :

Qiie fe elle Rey de Arú vinha tomar vingan-

ça delle , ante de pouco tempo elle Jorge

'd'Alboquerque efperava de lha dar
,
por tan-

to fe quizeíTe eíperar
,
que o podia fazer.

Ao qual recado refpondeo que lhe pedia por

mercê
5
que havendo o negocio de vir a de-

terminar-fe per armas , houveíle por bem que

elle foffe com fua gente niíTo ; e por o tra-

balho que niUo puzeíle , nao queria mais por

honra fua
,
que levarem, os cavalleiros

,
que

comfigo trazia , o defpojo que engeitaffem

os feus delie Jorge d'Alboquerque. O que

lhe elle concedeo
,
quando o cafo eftiveíTe

neíTes termos , e que entretanto elle fe foíTe

pôr á vifta da fortaleza , onde eílava o ty-

ranno 5 e que alli lhe mandaria dizer o que

fizeííe. ElRey Geinal quando fobre íi vio

lium exercito per terra , e armada noíTa per

mar

,
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mar , e tudo contra íi , bem entendeo que o
fim daquelle negocio havia de fer leixar elle

o Rcyno , ou perder a vida , fe o quizeíTe

defender
, pois na terra , e no mar tudo era

contra elle , té o natural povo da Cidade
Pacem

,
por ter morto o Rey que elles ti-

nham levantado. Porque como elles tem em
pouca conta matar hum Rey pelo modo que

diíTemos, aííi tem em pouco morrerem to-

dos por defenderem aquelle que elles ale-

vantam , ou vingar íua morte. E fe té então

o não tinham feito , era porque Geinal co-

mo fabia o coftume dellcs , não fe quiz apou-
fentar na Cidade

,
que eílá obi*a de m.eia lé-

gua' per hum rio acima
,
que vem de den-

tro da terra
,
por não ficar fujeito a elles

,

e aos nolfos navios
,
que alli foflem ter. E

fez pêra feu apoufento a vifta da mefma Ci-

dade em hum efcampado huma grande cer-

ca de groílk madeira , ao modo de muro de

villa , com huma cava em torno , ficando fo-

mente duas portas pêra fua ferventia. E den-

tro deíla grande cerca fez outra mais forte

como caílello , onde elle tinha fuás cafas da
mefma madeira , e canas da terra fegundo

feu ufo , nas quaes tinha fua fazenda , e mu-
lheres. E a cerca de fora ficava em povoa-

ção de gente
,
que tinha da fua guarda , da

qual ao tempo que Jorge d'Alboquerque che-

gou , feria pouco mais de té três mil homens
da
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da mais efcolhida gente , e mais fiel que elle

pode haver. E ainda como homem não con-

fiado delles 5 temendo que fe fuccedeííe algu-

ma coufa
,
pêra que lhe convieílb pòr-íe em

defensão , e que elles o podiam deiamparar

,

fez-lhes recolher dentro na grande cerca í uas

fazendas , e parte das mulheres. Finalmente

elle eílava como homem , que determjnava

não fahir dalli fenao perdendo a vida ; e

diílimulando eíla fua determinação, em Jor-

ge d'Alboquerque lançando ancora , o man-
dou logo viíirar. As palavras da qual viílta-

ção foram de homem
,
que não fe temia ter

feito coufa
,
per onde efperaíTe delle Jorge

d'Alboquerque poder receber'algum damno
,

dizendo
,

que fua vinda foíTe mui boa ; e

que pois hia pêra Malaca , onde tinha fabi-

do que elle havia de eftar por Capitão , lhe

pedia por mercê que quizefie àcllc algum
ferviço de mantimentos , ou de qualquer cou-

fa que houveíle miíler
; porque pois haviam

de íer vizinhos
,
que fe começaílem de prcí^

tar hum com o outro. Ao que Jorge cÍ'Ai-

boquerque refpondeo
,
que ao prefente não

havia mifter delle mais
,
que defpejar aquel-

k Reyno
,
pêra metter de poífe delle o Prín-

cipe herdeiro
,

que alli trazia comíigo , o
qual era feito vaíTallo d'ElRev de. Portugal

leu Senhor ; e também mandar-lhe entregar

a fazenda dos Portuguezes que aiii ficou , aíli

dos
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dos mortos, que os feus alli mataram, co-

mo dos vivos que fogíram com temor feu.

E que por quanto elle tinha pêra fazer miui-

tos negócios em Malaca , e íè não podia alli

deter , que fe determinaíTe logo
,
pêra elle

poer em execução o que naquelle caio lhe

mandava fazer o Governador da índia. Gei-

íial não íicou mui efpantado deíla reípoíla de

Jorge d'Alboquerque
,
porque bem fabia elle

que eíla havia elle de ler
;
porém parecendo-

liie que per aqui podia fahir fora daquella

aíFronta , mandou-lhe outro recado per Nina
Cunapam , o Gentio noíTo amigo

,
que eftava

alli por Xabandar , aquelie que refgatou Gaf-

par dWcofta , António Pacheco , e outros

queefcapáram em Achem ,
(como atrás con-

támos.) Per meio do qual Nina Cunapam ,

por caufa deíla amizade que tinha comnof-

co 5 lhe parecia poder moderar a indigna-

4ção que tinham delle ; e a fubftancia das pa-

lavras eram
,
que elle não fabia que caufa

haveria pêra aquelle moço de tão pequena

idade fer mais verdadeiro herdeiro do que

elle era , como todo mundo fabia
;
que fe era

por dizer que fe fizera vaífallo d'ElRey de

Portugal , elle o queria fer da maneira que

bem pareceíTe , e que aífás moílrava defejar

ifto na paz , e amizade em que eftava com
o Capitão de Malaca , como podia faber per

^k raefmo Nina Cunapam^ pois fora me-
dia-
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dianeiro cm algumas coufas
,
que entre elles

paliaram por razão defta amizade, e de ou-

tras que cilc Geinal tinha feitas por íervir

a EIRey de Portugal. Qlic fozenda de For-

tuguezes ellc não íabia de tal parte
,
que ver-

dade era vir alli ter hum Jiomem de má ca-

beça , epeior lingua , o qual foi morto Jia-

vendo razoes com os feus ; e a fazenda que
alli trouxera , depois da fua morte foubera

que a roubara elle de huma náo
,
que vinlia

dirigida a certos mercadores
,
que rendiam

naquella Cidade , aos quaes a mandara en-

tregar , depois que fizeram certo fer fua. K
quanto a elie leixar o Rcyno

,
que fora de

feu pai , ifto não podia fer fenao perdendo
a vida , e eíla tinha qUq oílerecido polo de-

fender, quando as outras coufas que oíFere-

cia lhe não foííem a elle Jorge d'Alboquer-
que acceiras. Finahnente

,
porque de huma ,

e de outra parte- houve mais recados , feni

Geinal vir á conckisão que Jorge d'Albo-
querque queria , conforme ao que trazia per
regimento, havido confelho . fem embargo
da pouca gente que com elle eílava

,
que não

feriam mais que trezentos homens , cosimi-
gos três mil

, Jorge d'Alboquerque fe de-
terminou ir dar iiuma vifta á fortaleza em
feus bateis

j e viíla , fe determinaria de to-
do

, porque como não tinha mui certa in-

formajão no lugar , e fitio delia ^ não po-

dia
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dia fazer outra coufa. Poílonefte caminho^'
tanto que fe poz com ília gente junta ao pé:

de huma arvore já hum pouco fobre a tar-

de
5

por fc nao poder dar maior aviamen-f

to , veio logo Nina Cunapam com recado

de Geinal
,

pedindo-llie por mercê que ío-

breíliveíTe hum pouco da indignação que tra-*

zia contra elle
,
porque elle queria conceder

210 que mandava , e que pêra iíTo eftava em
coníeiho com os feus no modo que feria me-
lhor fazer-fe. Tornado Cunapam com a re-

fpoíla , veio , e tornou outra vez , tudo por
elle Geinal ter efpaço de dcfpejar as mulhe-
res , e fe recolher pouco , e pouco pêra o
mato per outra porra que tinha naquella par-

te. E porque a refpofia que lhe Jorge d'x\I-

boquerque mandava era mui apreíTada , e

elle Nina Cunapam entendia que Geinal a

não havia de cumiprir , e que depois ficaria

em ódio deJorged'Alboquerque 5 nao quiz

tornar mais dentro , dando a entender que

fizeíTe o que havia de fazer, porque Geinal

eftava em outro propofito. Finalmente Jorge .

d''Alboquerque praticando aíli empe comos
Capitães , e pdncipaes peífcas , aííentou que

por quanto não traziam efcadas , nem cou-

fa pêra commetter aquella força , fomente

efpadas , lanças , e efpingardas , deviam
dormir com boa vigia aquella noite ao pé
daquella arvore, eque entretanto viriam as

mu-
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iniiniçôes das náos , e dariam combate pela

manhã. A eíle tempo cftava ElRey de Arii

á viíla delle Jorge d'Alboquerque efperando

que lhe mandaíTe recado do que faria , entre

os quaes houve alguns recados , e no fim del-

les Jorge d'Arboquerque llie mandou dizer

que eftiveffe prcftes , e nao commetteífe en-

trar a fortaleza , fenao depois que viíTe que

os Portuguezes tinham feito portai pêra iííb.

E porque na entrada dos feus podia haver

alguma defordem , lhe pedia que fe mudaíTe

dalli pêra a outra banda do mato
,
porque

como elles fabiam bem aterra, podiam íè-

guir melhor o alcance dos imigos ; cá (fe-

gundo via) não tinham outra acolheita , e

mais que mandaíTe logo pôr aos feus hum
ramo verde na touca da cabeça per a diíFe-

rença dos imigos
,
por não receberem algum

mal dos Portuguezes , fem o qual íinal o
puderam padecer. Em quanto fe eítes reca-

dos paíTavam , acertou que de dentro da cer-

ca dos Mouros fe tirou hum , ou dous ti-

ros de huma efpingarda , hum dos quaes veio

quebrar huma perna a Francifco Quatrim cri-

ado do Conde de Portalegre D. João da Sil-

y^L. Quando a noífa gente vio eíle damno

,

começaram de fe queixar , dizendo contra

Jorge d'Alboqucrque : Senhor^ quefazemos'
aqui} quereis que ?ws matem a todos efta.

noite } que aguardamos mais efcadas } não

te-
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temos nós mãos ? E com ifto começou hum.
rumor entre a gente , alvorogando-íe pêra o;

combate. Vendo Jorge d'Aiboquerque efte

alvoroço ler a verdadeira conjunção que os

negócios da guexn-a querem, porá não per-

der, diíTe contra os Capitães : Pois que nos

Deos chama
, fus fenhores , a elles ; e em

dizendo iílo , mandou dar ás trombetas , e

diíTe : Nome de Jefus , Sant-lago, Bem co-

mo quando huma preza de groíla agua , cu-

jo pezo quer romper o impedimento que.

a detém
,
quando lho talliam , ou tiram

,

fahe com hum impeío que ninguém pode-

eiperar íua torça \ aíTi a noíTii gente dado
Sant-lago , fahio em corrida tão impetuo-

famente
,
que nenhum parou fenao com as

mãos nos pãos
,
que faziam aquelia cerca ;í

trabalhando huns por fubir per elles aci-

ma, outros por os arrincar, aluindo dous ,í

e três homens a hum páo , outros fazenda

vai e vem dos que achavam foltos , de

maneira ,
que todos eftavam occu pados no

em que traÍ3alhavam , e não no que lhes fa-

ziam
,
que era de dentro tirarem-lhes osMou-

ros muitas frechadas , zargunchadas de ar-

remeíTo , e todo género de armas, como
que os podiam apartar. E como a gente

do mar he mais déílra , e leve em trepar

por razão de feu oilicio , o primeiro homem
que trepou per aquelles páos acima foi

hum
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Iium calafate da náo de Rafael Pereílrello ,.

de alcunha Marquez, e o Jegundo Feftana

marinheiro , e trás eíles hum mulato tam-

bém homem domar. Per outra parte Diniz

Fernandes de Mello com a gente de fen

navio 5 correndo ao longo daquelía baílida

de madeira , achou em hum canto hum
páo abalado 5- e tanto aiuio com ajuda de
outros

5
que entrou com aquelies que o fe-

guiam , e veio per dentro ao longo da baí^

tida demandar a porta da entrada delia pe-^

ra a abrir aos noíTos ; mas quando che-

gou 5 eftava já aberta. Porque como alli

concorreo o maior pezo da gente
,
por fer

a entrada , e nella a maior defensão, tra-

balharam, os noíTos
,

que hiam em compa-
nhia de Jorge d'Alboquerque

,
por defpejar

aquelie lugar , no qual lhes quiz NoíFa
Senhor moítrar o princípio de fua vitoria.

Havia fobre efte lugar da porta huma ma-
neira de guarita aíli ordenada

,
que podiam

decima vinte, ou trinta homens pelejando,

e lançando pedras ,. e outros rios , defen-

der poer-fe alguém de baixo pêra arrom-^

bar a porta , no qual lugar foram alguns

dos noíTos dos primeiros que fe a ella che-*

gáram bem efcalavrados. Soltam Geinal co-

mo efte era o lugar, em que elle tinha poC*

to maior defensão , andava em cima man-^

dando ,. e animando os feus té que per

Tom, IIL P.L LI acer-
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acerto , fem faber fer tao illufíre peflba , fo-

mente pelo ver mais diligente naqueJla de-

fensão 5 apontou nelle Cide Cerveira huma
cfpingarda que levava , com que logo veio

abaixo , como fe fora huma ave derribada

do caçador, por lhe dar o pelouro nomeio,

datefta. Com a morte do qual os feus def-

ampararam a porta , e o primeiro que per

ella entrou foi hum Bartholomeu Caiado

criado do Duque de Bragança D. Gomes

,

e trás clle entrou todo o corpo da noíTa

gente. Peró não foi muito avante
,
porque

aquélle grande terreiro de povoação de den-

tro eftava coalhado de Mouros
, que co-

mo homens oíFcrccidos á morte
, por fer

lugar mais defpejado , começaram de ferir

animofamenre os noíTos , com que conveio.

a Jorge d^Alboquerque recolher em hum
corpo os feus. Porque com aquelle primei-

ro Ímpeto da entrada da porta , os que fo-

ram com eile , e outros que entraram per

outra parte , comiccáram de fe efpalhar de
m.aneira

,
que fe não enxergavam entre tan-

ta multidão de Mouros ; e feitos em hum
corpo , deo outro Sant-Jago , onde fe fa-

zia huma m.aneira de rua larga
, que hia

dar na outra fortaleza. No qual rompimento
começaram alguns dos nofios a cahir mor^
tos: os primeiros foram Chriílovão d'Aco&
ta criado da Rainha D. Lianor ^ e AíFon-

fo
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fo de Freitas natural de Alcacere do SaL

E querendo Heitor Henriques de Santarém
,

como homem de animo
,

pocr a lança na

tcfta de hum elefante , de dous que alli an-

davam pelejando , deíviou o elefante a lan-

ça com a tromba , e apanhou-o com ella

per antre as pernas , e lançou-o pêra o ar

como fe fora huma laranja : e quiz-lhe Deos
bem, que indo armado cahio em lugar, e

de maneira que o não matou. A outro ele-

fante commettêram também Domingos de

Seixas , e João do Valle , mas tiveram ou-

tra induílria
;
que Domingos de Seixas poz

a lança em o negro, que governa de cima

o elefante , e o derribou , e João do Val-

le nelie. O elefante tanto que fentio o fer-

ro da lança em li , e não teve quem o go-

vernaíTe , com a dor da ferida , e efpantO'

das noíTas efpingardas
,

que tiravam como
hum trovão , tornou contra os feus , e foi

derribando , e trilhando nelies. Andando
a fúria da guerra em eílado

,
que os Mou-

ros começavam de fe ir apinhoando , e re-

colhendo á outra cerca pequena , que diA

fem.os que tinham em lugar de fortaleza

,

quaíi como homens que cfperavam de fe

recolher per detrás per huma porta
,

que

ella tinha pêra o mato ; acertou D. Aífon-

fo de Menezes com a gente da fua não

andar per de fora bufcando entrada
, por-f

LI ii quj?
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que não íe achou no que fe fez pela por-

ta. Os Mouros quando fentíram que de

fora queriam entrar com elles ,
parecendo-

Ihes que os tinham cercado de todo , e que

não tinham outra íalvação íenao o leu bra-

ço
5

pois detrás , e diante tudo era ferro

,

e morte , a pé quedo íeleixavam ataíTalhar,

e elles também refpondiam com retorno.

Finalmente , a eíla entrada de D. Affonfo

per aquella parte , onde ElPvcy de Arii ti-

nha olho
5

por fer o lugar per que feus

imigos fe haviam de acolher ao mato , acu-

dio elle com toda fua gente , a qual como
vinha folgada , acabaram de rematar o ca-

fé com morte de feus imigos , ficando aquel-

3as duas cercas cubertas com mais de dous

mil corpos mortos , de que fomente na pe-

quena paífavam de fetecentos eflirados em
Terra , a mais fea coufa que podia fer. E
dos noíTos além dos nomeados foram mor-
tos Bartholomeu Fernandes criado do Du-
que de Bragança , e hum grumete da náo

de Jorge d'AÍboquerque , e feridos hum
grande número delles , de que os principaes

foram Jorge de Mello , Gafpar d'Acofta
,

Jorge Lobo , e Jorge d'Alboquerque , de
duas frechadas , huma no roííro , e outra

no corpo. E porque a gente daquella ter-

ra ufa muito de peçonha , mandou elle lo-

go que lhe foíTem chupadas
,
porque fe a

Ic-
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íevavam
,

que lhe nao impediíTe ; e de H
mandou hum recado aElRey de Arú, que

elle vira vingança de feu imigo
,

que lhe

entregava aquella fortaleza pcra ao outro

dia lha entregar
,

por quanto elle íe reco-

lhia ás náos por fer já tarde, Peró quando
veio ao dia íeguinte

, quejorge d'Alboquer-

que lhe mandou que a deípejaíTe , andavam
os Arús táo encarniçados no deípojo delia

,

que eram máos de Tahir: com tudoElRej
os tirou fora , e fe mandou efpedir de Jor-

ge d'Alboquerque com grandes oíFerecimcn-

tos de fua pelToa , e eíbdo. Acabado efte

feito de ai/mas , entrou Jorge d'Alboquer-
<]ue em outro de poíTe ao Príncipe , man-
dando concertar hum elefante com pannos

de feda , em que o menino foi pofto ; e

com os principaes Mouros da Cidade dian-

te 5 e os noíTos detrás , em que entravam
muitos Fidalgos , foi levado com eíla pom-

.

pa , e muitas trombetas per toda a Cidade
,

denunciando-o porRey daquelle Reyno, e

que elleJorge d'Alboquerque em nome del-

Rey D. Manuel de Portugal o mettia de
poíTe 5 e o havia por enveílido nelle , como
coufa que elle tomara per jufto titulo de
armas daquelle tyranno que o poíTuia , e

iílo como obrigação de feu vaíTalIo. Feita

ella ceremonia de poííe , de que elle Jorge
d'Alboquerque mandou fazer hum auto , em

que
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que também dava por Governador dclle ao
Mouro Aloulana , e por feu Xabaiidar a Ni-

na Cunapam , havendo reipeito aos lerviços,

€ boas obras
,

que tinha feito aos Porta-

guezes , e a elle já fervir o melmo cargo

em vida do pai do novo Rey. No qual

auto também fe continha como ElPvey de

Pacem recebia da mão deite Jorge d'Albo-

querque aquelle Reyno , o qual eile ganha-

ra per força de armas ; e que elle em no-

me d'ElRey D. Manuel de Portugal , cujo

Capitão era , lho entregava com obrigarão

de vaíTallagem , e que pagaria de tributo

todolos ordenados dos officiaes daquella for-

taleza
,

que alli havia de fazer pêra íegu-

rança do mefmo Reyno , e aííi os foldos

da gente de armas : e toda a pimenta
,
que

ElRey houveffe miíler pêra a carga das

fuás náos , elle Rey de Paccm lha daria a

razão de dous cruzados o baliar de quatro

quintaes cada juim. E da madeira
,
que ef-

tava na cerca que os noíTos tomaram aSol-

tão Geinal , mandou Jorge d'Alboquerque
fazer huma fortaleza junto da barra do rio

no lugar mais conveniente , e cila em quan-

to fe bufcaíTe algum modo pêra fer de pe-

dra 5 e cal
5
por quanto em tão breve tem.-

po não fe podia fazer mais. Pêra guarda
da qual leixou cem peíToas , e os officiaes

eram i^ntonio de Miranda d'Azevedo
,
que
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hia já ordenado pêra Capitão , António Bar-

reto Alcaide mor , Feitor Pêro Cerveira

,

com feus Eicrivães , e os mais Officiaes
,

como as outras fortalezas da índia. Haven-
P do poucos dias que Jorge d'AIboquerque

tinha havido efta vitoria , chegou António
de Brito com a frota de feu irmão Jorge
de Brito bem desbaratada de gente , a qual

com elle foi morta em o porto de Achem
per hum defaílrado caio que lhe aconteceo

no próprio dia da vitoria delle Jorge d'Al-

boquerque , como fe verá nefte feguinte

Capitulo.

CAPITULO IIL

Como Jorge de Brito com fua Armada
foi ter ao Reyno Achem , onde eJle , e ou-

tros Capitães com 'muita gertte foram mor-
tos em huma peleja

,
que tiveram com o

Rey da terra ; e vindo feu irmão António

àe Brito com os navios a Pedir ^ onde os

achou , tomou pojje da capitania delles : e

do mais que elle , e Jorge d''Alboquerque

fajjaram té chegarem a Malaca , e o que

aconteceo aos outros Capitães
,
que ficaram

em Pacem,

TOrge de Brito
, porque fe não pode deA

pachar tão brevemente como Jorge d'Al-

boquerque, não fahio com elle de Cochij

;

e po*
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e porém não tardou ir logo na fua efteira , íe-

yando íeis velas , de que eram Capitães Chrif-

tovão Corrêa , Chriftovao Pinto , Francífco
Godiz , Lourenço Godinho , Pêro Fernan-^

des , e Gaípar Gallo em huma fufía , e as

outras velas eram navios redondos , e lati-

nos. A fora hum navio, de que era Capi-
tão António de Brito irmão delie Jorge de
Brito

5
que por não eílar de todo appare-

Ihado 5 não fahio naqueile dia , e depois foi

ter no porto da Cidade Achem na Ilha Ça-^

niaíra , onde foi herdar a capitania mór de
toda a iVrmada

,
pelo que alli aconteceo a

feu irmão , como fe logo verá , na qual
frota iriam paílante de trezentos homens
de armas , além da gente mareante. Com as

quaes cinco velas elle Jorge de Brito che-

gou ao porto da Cidade Achem
,

que eílá

abaixo de Pacem obra de vinte léguas con-
tra o Sul. Na qual Cidade achou hum João
de Borba natural deíla villa de que tinha

o appeliido , homem que fabia bem a lín-

gua Arábia , e algumas daqucllas partes

,

por a qual razão era conhecido dos Mou-
ros dalli , onde ellc já fora quando fogio
de Pacem por caufa da morte de Diogo
Vaz , como no Capitulo atrás contámos. O
qual por razão do proveito que achava na-
quellas partes , alguns oíííciaes d'ElRey de
Goa o tornaram armar çqm outra náo

,'
que
foi
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foi carregar de inoxanm a Mafcate
,

que

era mercadoria em que fe ganhava muito

em Camatra : peró a náo com hum tem-

poral que lhe deo no meio do golfão aii-

tre as lihas de Maldiva , e aqueiia liha Ca-
matra 5 abrio , e fe foi ao fundo. Da gen-

te da qual quinze peíToas fe falváram no
batel , e eiie com nove em huma alniadia

;

e eram os mares tao groíTos
,
que nao po-

de eile haver o batel á mão , e foi ler com
toda eíla gente a Pegii , os quaes depois

houve Rafael Pereítrello eílando em Benga-

la
5

per meio de hum Mouro que alli tra-

tava por nome Alie Aga. E elle João de

Borba cora as nove peíFoas correo contra

Camatra per efpaço de nove dias , e foi ter

naquelle porto de Achem miíagrofamente
,

porque, em todo eíle tempo elle, e as ou-

tras oito pefloas não comeram , nem bebe-

ram , fomente cada hum tomava hum grão

deAnfiáo tamanho como hum grão de pi-

menta 5 o qual acertou de levar no feio hum
Mouro que alli hia

,
por fer entre elles tão

coftumado o ufo daquella mezinha
,
que nao

fabem andar fem ella , do qual x\nf]ão par-

ticularmente falíamos em os livros do no['

fo Commercio. Chegado João de Borba a

eíle porto de Achem , como era homem
de bom faber, e naturalmente loquaz etn

qualquer das linguas que iabia ^ ElRcy da
ter-
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terra o recebeo em graça
,

principalmente

fabendo que íe perdera com huma náo de
mercadoria, que vinha peraaquelle feu por-

to. Eiie, tanto quejoige de Brito chegou,
logo o foi viíitar á náo em companhia de
Jiuns mieíTageiros

,
per os quaes o ElRey

mandou viíitar de fua boa chegada com al-

gum refrefí:o da terra , e leixou-íe ficar , dan-

do-ihe conta de fua fortuna , e do cftado

da terra , e de algumas coufas que alvoro-

çaram os noíTos , e moveram a Jorge de
Brito pêra commetter o que fez. Huma das

quaes foi dizer-lhe que alli havia hum tem-

plo dos Gentios 5 no qual (fegundo fama )

havia muito ouro; e mais que aqueile Rey
tinha tomado toda artillieria , e fazenda da
nao , em que alli veio ter Gafpar d'Acotl:a

irmão de Affonío Lopes d'Acorta Capitão

de Malaca , a qual fe alli perdeo. E tam-

bém tinha havido á fua mão a fazenda de

hum bargantim
,
que fe perdeo junto de

Dáya
, que era perto dalH , no qual hia pê-

ra defcubrir as Ilhas de Ouro Diogo Pa-

checo , e era Capitão delle Francifco de Se-

queira ; e mais tinha tomiado hum.a náo

,

que D. João de Lima mandara de merca-

doria ás Ilhas de Maldiva , e dahi havia

de ir a Malaca; e andando em calmaria á
viíla defte porto Achem , fahíram as lancha-

ras d'ElRey a ella ^ e a tomaram , e ma-
ta-
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taram íeis Portiigiiezes ,
que neila hiam

,

porque a mais gente era Malabar. Jorge

de Brito , depois que fe affirmou bem dei-

tas coufas , e do eílado delRey , e força

que tinha pêra fe defender ,
quiz-fe mais cer-

tificar delias per hum Diogo Lopes
,

que

levava comfigo pêra Maluco , onde elle cf-

tivera com Francifco Serrão , o qual tam-

bém vindo com Gafpar d'Acoíla em a náo

que fe alli perdeo , fora cativo , e refgata-

do com elle per Nina Gunapam , como ora

efcrevemos , do qual cativeiro fabia a lín-

gua da mefma terra, como João de Borba.

E movido elle Jorge de Britopereftas duas

linguas ,
que o peccado lhe oítereceo , e

defviou de fua jornada
,
per o mefmo João

de Borba
5
que eftava na terra, eera ornais

linguaraz , mandou dizer a ElRey como
hia de caminho pêra Malaca ; e por o Go-
vernador da índia ter fabido como elle re-

colhera toda a fazenda , e artilheria
,

que

fe alli perdera de huma náo , e bargantim
,

lhe mandara que paíTaífe per alli , e arreca-

daíTe tudo delle Rey , em cujo poder eíla-

va
, que lhe pedia que lhe mandaífe entre-

gar tudo. Ao que o Rey da terra refpon-

deo 3 que elle não fabia outro mais certo

author , em cujo poder eíliveíleni aquellas

"Coufas
5

que no fundo do mar , em que íè

•a nio y e bargantim perderam , fegundo ou-

vio
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vio dizer
,
por tanto com elle devia ter eí^

te requerimento. Qiie havendo elle miíler

alguma coufa daquelie feu Reyno
,
que de

mui boa vontade fols;aria de a dar , como
fazia aos Portugaezes que alli chegavam

,

de que elle João de Borba era teílemunha

cm que eítado alli veio ter , e como foi per

elle agazalhado. Em quanto eíte , c outros

recados andaram entre ElRey , e Jorge de
Brito , veio alli ter Rafael Catanho

,
que

fe apartara no mar com tempo da con ferva

de Jorge d'Aíboquerque , e quizera ficar al-

li com Jorge de Brito, o qual elle não con-

fentio; porque -eftavam já todos tão cheios

daeíperança do ouro daquelie pagode, que

Ih.e parecia que eram muitos pêra a repar-

tição , e elles foram poucos falvos do pe-

rigo
5

que lhes aconteceo. Ou quiz Deos
livrar a Rafael Catanlio delle

;
porque co-

mo era cavalleiro
,

per ventura ficara alli

,

como ficaram outros defte nome. E vendo

que não queriam fua companhia
,

por não

fer daquella conferva , foi correndo a coita

caminho de Pacem , e no porto de Pedir

achou Chriftovão de Mendoça ,
que hia

ordenado ao defcubrimento do ouro , tão

incerto , e perigofo , como era o do pago-

de ; e ambos fe partiram dalli , e foram ter

com Jorge d'Alboquerque
,

que eílava or-

denando a fortaleza de madeira que diíTe-

mos.
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mos. Jorge de Brito , depois que aquelle

iirdidor do peccado João de Borba andou

teíTendo com recados de huma , e outra par-

te aqueila tea de morte
, Já com indigna-

ção de quão pouca razão fazia de li aquel-

le bárbaro , determinou per coníelho de to-

dolos Capitães entrar na Cidade. E porque

do poufo onde eftavam as náos a ella ha-

veria huma légua per hum rio acima , or-

denou de ir em os bateis , e aííi na fuíla:

Capitão Gafpar Gallo , na qual embarcação

podiam ir té duzentos homens. E por a

fuíla fer maior vaíilha de todas , mandou
que foíTem nella quaíl todos os béíleiros

,

e efpingardeiros
,

que feriam té feíTenta

,

com algumia artilheria , fazendo fundamen-

to que ao tempo da fahida em teri'a eíla

fufta aíTi provida lhe podia fervir em lugar

de baluarte
5
que defendeílém a ribeira, por

lhe não fer impedida fua em.barcaçao em.

algum aperto , em que fe podia ver. Orde-
nada efta ida

,
partio Jorge de Brito ante

manhã ^ e fendo quaii a meio caminho „

achou huma povoação de poucas cafas ao
fobpé de hum teib

,
que vinha beber na

agua , a qual quebrava em huma rebancei-

ra alta de barreiras , onde eílava feito huma
força de madeira ao modo de baluarte com
alguns berços pêra defender a paíTagem.

Chegado Jorge de Brito já dia bem claro

a ef-



54^ ÁSIA DE JoAO DE Bakros

a eíle lugar, deteve-fe hum pouco efperan-

do pola fuíla de Gaípar Gallo que nao vi-

nha
,
por vir mais carregada que os bateis

aíli de gente , como artiiheria ; e fobre tu-

do ventava o terrenho da terra enfiado pe-

la madre do rio
,
que lhe era ainda maicr

inconveniente. Eftando a/H quedos
,
pareceo

aos do bahiarte que íua detença era por te-

merem paliar per diante delie
,

por fer tão

perto, que lhe podiam chegar com os ber-

ros que tinham : e por dar moílra de íi , e

aífombrar os noíTos , fizeram aJguns tiros.

Vendo a gente que lhe tiravam , começou
de fe agaííar , dizendo a Jorge de Brito

,

pcra que eia mais efperar
,
porque nao fa-

hiam em terra tomar aquelJes tiros ante

que osmataiTem alli íem fazer alguma cou-

fa ; e mais que pêra paíTar por diante, de

forca os haviam de tomar. Importunado Jor-

ge de Brito da gente , e vendo que nao ap-

parecia Gafpar Gallo , mandou a Lourenço

Godinho com alguns béíleiros , e efpingar-

deiros
,
que ficaram nos bateis

,
que rodeaf-

fe o tefo que a terra fazia
,

por fer huma
encuberta per onde podia vir gente

, que

lhe tomaíTe a embarcação , e lha feguraíle.

Dado eíle refguardo áquelle lugar de fuf-

peita , foi elle corametter o outro , em que

a tinham menos , onde acharam maior pe-

rigo; não tanto por culpa do lugar, quan-

to
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to da leviandade de hum dos que levava

comíigo chamado Joáo Serrão. Porque ten-

do já entrado o baluarte levemente , e lan-

çado fora os Mouros que cílavam dentro

,

e tomados três , ou quatro berços com que

tiravam, eílava Jorge de Brito determinada

de íe fazer alli forte té que vieíle Gaípar

Gallo , e Lourenço Godinho pêra juntamen-

te fazer feu caminhio. E porque os Mou-
ros da povoação

,
que eílava ao fobpé do

baluarte , e aíli dos que fogíram delle , ti-

ravam de baixo , efte João Serrão , a que

os outros chamam Pêro de Gião , ou por

lhe dar mais certo nome , homem que le-

vava o aguião de Jorge de Brito na m.ão

,

e na cabeça os fumos do vinho , em que
fe entregara aquella madrugada

,
por Uiq

dar coragem ao commetter , deíattentada-

mente lança a correr pelo tefo abaixo , e

não parou fenão entre os Mouros , onde.

logo foi morto , e trás elle Aires Botelho

,

que o feguia. Ao correr dos quaes acudiram
outros , e travou-fe huma peleja de manei-
ra

5
por verem perder o aguião de Jorge

de Brito
,
que lhe conveio a elle fahir do

baluarte com toda a outra gente. Na qual

conjunção chegou ElRey que vinha com
té oitocentos , ou m.il homens , e, féis ele-

fantes armados a feu modo. E a primeira

coufa de que fe quiz ajudar dos noíTos , fo-

^ - ram
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ram huns bufares bravos

, que naquelle lu-

gar tinha encerrados
j
porque dando os nof-

los nelle , acliaíTem alli aquellas feras , de
que podiam receber damno , como recebê-

lam , e aíli dos elefantes que vieram trás

elles. Hum dos quaes quercndo-lhe Gafpar

Fernandes por o ferro da lança , elle com
a tromba o lançou táo alto

,
que quando

cahio
5

por ir muito armado , embaçou ,

de maneira
^
que a máo tenente o mataram

os MouroSé Jorge de Brito vendo o dam-
no que lhe faziam eílas feras , a grão pref-

ia mandou per hum pagem feu chamar Lou-
renço Godinho

5
que acudiffe com os béf-

teiros , e efpingardeiros , e o defabafaíTe

deiles
,
porque com a genre bem fe haveria

;

e efpedido eíle recado , veio-fe retrahendo

contra o baluarte , onde efperava de fe fa-

zer forte. Porém era já tanto Mouro fobre

elles com zargunchos , frechas , e páos tof-

tados de arremeíTo
,

que não liavia coura-

ça 5 ou adarga
,
que nao paíTaííem , com

que derribaram alli alguns dos noíTos. Por

acudir aos quaes trafpaííáram com huma
azagaia de arremeífo as queixadas a elle Jor-

ge de Brito ; e vendo alguns dos Capitães

que o acompanhavam naquelle eftado , co-

meçaram de o obrigar a que fe recolheífem

,

pois náo vinha Lourenço Godinho , nem
Gafpar Gallo. Ao que elle refpondeo , co-

mo
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mo cavalleiro que era
, já mal pronuncian-

do a palavra: Fera que he vidafem hon--

ra ? adiatite y fenhores ,
que nos taes tra^

halhos acode Deos, Mas nao tardou rnuito

que fobre eíta ferida veio hum daqueiles páos
toftados

5
que \\\q atraveílbu as pernas , com

que caliio , e daíli acabaram de o matar.

E como aqui foi o maior conflito dos nof-

fos , ficaram naquelle lugar mortos com Jor-
ge de Brito Chriílovao Corrêa , Chriílovao

Pinto
, João Pereira , Francifco Godiz , e

outros 5 em que entravam quatro , ou cin-

co m.uíicos
5
que por fer coufa nova áquel-

la jornada de Jorge de Brito, e elle fer da-
do a ilTo , folgou de os levar. Entre os

quaes era hum chamado Gomes , moço da
Capella d^ElRey D. Manuel

, que não fe

podia bem determinar qual era o maior eí-

tremo deiie^ a voz , e a fuavidade , e mo-
do do íèu cantar, ou os vicios a que era

inclinado. Ouvindo Luiz Rapofo , e Pêro
Velofo ambos criados d^ElRey , os quaes
foram da creaçao de Jorge de Brito, como
elie ficava entre os Mouros , começaram
bradar : Volta , volta

, fenhores , acudi ao
voffo Capitão. Mas todos eftes feus brados
não aproveitaram pêra mais

, que pêra am-
bos fe irem oíFerecer em facrifício

,
por acu-.

dir áquelle de que tinham recebido crea-

çao , cuidando de o achar vivo, Finalmen-
Tçví. IIL P. L Mm te ^

/
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te 5 elles houveram de perecer aiU todos ,

fenão fobrevieram Lourenço Godinho , e

Gafpar Gallo
,
que com os béfteiros , e ef-

pingardeiros ,
que fizeram praça , fe puderam

embarcar as relíquias
,
que ficavam de obra

de cento e vmte homens
,

que eram com
Jorge de Brito

^
porque os mais

,
que fazia

o número de duzentos , com que elle par-

tio das náos , andavam com eíles dous Ca-

pitães ; e naquelle bárbaro , e eftranho lu-

gar ficaram mais de cincoenta homens fi-

dalgos 5 e cavaileiros da mais nobre , e

limpa gente, que hia naquella Armada, a

fora outros que foram no conto dos feri-

dos
,
que faleceram depois. Recolhidos aos

navios , não tiveram, mais certo confelho ,

que fazer-fe á veia ao longo da coíla com
fundamento de acharem Jorge d'Alboquer-

que em Pacem , onde fabiam que havia de

ir com o Príncipe que levava. E fendo tan-

to avante como o porto de Pedir , acharam

Rafael Catanho , e Chriílovao de Mendo-
ca com os três navios do feu defcubrimen-

ro pêra as Ilhas do Ouro. O qual quando

vio aquclla Armada aíli desbaratada , e fem

Capitão
,

quizera lançar mão delia
;

perá

como ainda alli hiam alguns homens Fidal-

gos , e de conta , o não confentíram , efpe-

rando que vieíTe António de Brito irmão

de Jorge de Brito
,

que ( como diíTemos

)

fica-
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ficara concertando o navio , com a vinda

do qual cefíbu tudo. Porque entrcgando-íe

dos papeis que feu irmão levava , foi acha-

da hunia Provisão d'ElPvey D. Manuel , em
que havia por bem que clle fuccedeíle na-

quclía capitania , falecendo feu irmáo. O
qual a primeira coufa em que entendeo , tan-

to que teve poíFe delia , foi prover as capita-

nias , e oíiicios em lugar dos que faleceram.

De Capitão mor do mar
,
que elle havia de

fervir
,
proveo a Simão d'Abreu , e a Pêro

Botelho irmão de Lourenço Godinho , e a

Francifco de Brito de Capitães de dous na-

vios 5 e de Feitor a Ruy Gago , e de Al-

moxarife a Gafpar Rodrigues , e a outros

de outras coufas , que vagaram por morte
de outros. Partidos eftes Capitães , foram a

Pacem , onde acharam Jorge d'Alboquer-

que
,

que tinha já provido deíles mefmos
cargos a outras peíToas , e de Capitão em
lugar de Jorge de P>rito , a D. Sancho por
ter Alvará d'EiRey D. Manuel

,
que todo-

los oíiicios que vagaíTem em Malaca , e na-

quellas partes , em que elJe tinha jurdiçao

,

havia por bem que os proveíTe té vir pef-

foa que elie mandafie que o ferviíTe. E pê-

ro que houve razoes de huma parte , e ou-
tra como fe haviam de entender eftas duas

provisões , 'a fua^ e a de António de Bri-

to^ todavia António de Brito ficou com a

Mm ií fua

/
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fua capitania. E porque tinha algumas cou-

fas 5 de que fe havia de aperceber em Ma-
laca pêra fazer lua viagem , foi-fe diante

de Jorge d'Alboquerque
,

por elie ainda

ter que prover naqueila fortaleza dcPacem,
o qual nao tardou muitos dias que nao foi

trás elle. Porque corno o acabamento da
fortaleza havia miíler muito tempo , e Ra-
fael Catanho , Rafael Pereílrcllo , e Chrif-

tovao de Mcndoça alli fc haviam de pro-

ver , e carregar de pimenta , e de outras

coufas pêra fazerem fuás viagens , e tam-
bém o tempo não era da monção pêra on-

de cada hum havia de ir
,

principalmente

a de Chriílovão de Mcndoça
,

que era já
paílada , mandou a todos que fícaííem alli

em ajuda , e favor daquella fortaleza em
quanto ella- nao eftava em eílado pêra fe

poder defender. Finalmente , acabadas eftas

coufas , elle fe partio pêra Malaca , onde
chegou a falvaraento , e achou António de

Brito , e Garcia de Sá
,
que lhe entregou

a caDitanía. E verdadeiramente fe eíles Ca-
pitães não fcáram em favor daquella for-

taleza de Pacem , ella nao durara em pc

muitos dias j e per ventura fora melhor na-

queile tempo , que durar té outro
,

que a

fez mais cuílofa , e com muito damno nof-

fo. Porque tanto que Jorge d'Alboquerque

fe partio , Melique Ladil iium Mouro
,
que

di-
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dizia pertencer-lhe aqiielle Reyno de Pacem ,

per hum rio
,
que vem cortando dentro pe-

lo fertáo té fe metter no que vem dar na

Cidade , vinha com lancharas
,
(que sao os

navios de remo
,
que naquellas partes de Ma-

laca fe mais ufa
,
) e dava muitos faltos nel-

la 5 com que a gente recebia muita oppref-

são. E o que peior era
,
que lhe não leixa-

va vir os mantimentos ,
que per aquelle rio

abaixo fohiam vir , de que fe ella manti-

nha ; e não fe contentando com eíle dam-
no que fazia

,
por andar mui poderofo com

treze lancharas , e cevado nos faltos que fa-

zia a feu falvo , atreveo vir á noíía forta-

leza dar rebates de noite , té lhe vir pôr

fogo 5 e acolhia-fe logo a hum eftreito que
tomava por acolheita. Os Capitães vendo
eíla fu a oufadia , fizeram-fe preiíes , e foram
trás elíe ; o qual depois que começou a fen-

tir o feu ferro , largou as lancharas , met-.

tendo-fe pelo mato, com que ficou de to-

do desbaratado , trazendo os Capitães to-

dalas lancharas pêra ferviço da fortaleza

,

a qual depois que foi pofia em eftado que
bem fe podia defender , Chriftovao de Men-
doça 5 e Diniz Fernandes fora m-fe pêra 2vía-

laca. E Pêro Lourenço de Mello
,
que al-

li depois também veio ter , foi-fe perder

nas Ilhas que chamam de Andramii , a g^n^.

te das quaes come carne humana , indo el-
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le pêra Bengala carregado de pimenta
, que

tomou alli cm Pacem. E o mefmo rifco de
fe perder correo Rafael PereílreJlo , indo
também pêra Bengala , onde chegou ; e do
que alli fez , ao diante daremos razão.

CAPITULO IV.

Como Jorge ã'Alhoquerque foi á Ilha de

Bmtam pêra ãeflruir a povoação que
ElPs^ey nella tinha , e o que lhe fucce-

deo nefta ida , nofim da qual António
de Brito fe partio pêra Maluco,

JOrge d'Alboquerque tanto que foi entre-

gue da fortaleza de Malaca
,
quiz logo

entender nas couíàs d'ElRej de Bintam , o
qual (fegundo IhediíTeram) eílava muiprof-
pero na Ilha Bintam , e dalli mandava com
iiias lancharas correr a Malaca , e não lei-

xava vir pelo eftreito de Cingápura navio

algum , com que tinha a Cidade pofta em
neceííidade de todalas coufas. Ao o^Mt Gar-

cia de Sá não podia acudir por eílar mui
desfalecido de gente ; e alguma que tinha

,

não a queria aventurar, cá podia com ilTo

pôr-fe em efrado que perdeííe a fortaleza

;

tão pouca era a gente que nelia havia. E pof-

to eftc cafo em confeJho dos Capitães que
alli eftavam , viíla a neceííidade em que a

Cidade eílava poíta ^ e quão poderofo ElRey
de
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de Bintam fe hia fazendo com fazer arribar

quantos juncos vinham peroeílreito deCin-
gápura

5
por elle eftar na garganta delle , e

quanta , e boa gente então alli eílava , aííl

da Armada de António de Brito , como dos

outros Capitães
,
que per ventura paliariam

muitos annos em que nao houveífe outra

tal conjunção , acordaram de o fazer polo

muito que efte negocio im.portava ao eílado

daquella Cidade. E porque António de Bri-

to
,
que havia de ir pêra Maluco , nao foíTe

,

c tornaíle outra vez a Malaca , ordenou elle

com Jorge d'Alboquerque
,

que eíla ida a

Bintam foíle indo elle já de caminho , cá

não faria mais que chegar a Bintam com elle
,

e dahi fe defpedir. Porque chegara António
de Brito em conjunção a Malaca

,
que tanto

importava a fua ida fer logo , como aquelle

negocio de Bintam.. A qual conjunção era

haver pouco tempo que era partido de Ma-
laca hum Mouro per nome Cachiláto

,
pa-

rente d'EiRe7 Boleife de Ternáte das Ilhas

de Maluco , enviado per elle Kqj ao Capi-

tão de Malaca em hum junco
,
que pêra iC-

fo armou , em companhia do qual (lègundo

clle contou) partira também outro junco

,

em que vinha por Capitão Francifco Ser-

rão
5

que AíFonfo d'Alboquerque
,
quando

tomou aquella Cidade Malaca (fegundo efcre-

vemos) mandou com António d'Abreu , e

ha-
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havia annos que lá eítava. E por as couías

que diíTe a ElRey , e outras que depois fuc-

cederam aíli da noíTa, como da fua parte,

defejava elleBoleife queElRev D. Manuel
mandaíTe lá fazer huma fortaleza. E quan^

do vio que com cartas
,
que per vezes eliQ ,

e Francifco Serrão tinham eícrito aos Ca-
pitães de Malaca , e Governadores da ín-

dia
,
per juncos que lá hiam carregar de cra-

vo 5 não eram relpondidos ; determ.inou El-

Rey 5 como homem prudente que era , man-
dar o mefmo Francifco Serrão em hum jun-

co , e efte Cachiláto feu parente em outro

;

porque acontecendo alguma fortuna a hum ,

que o outro podia vir a Malaca ; e alH

foi
5
(como fe depois foube

, ) que o de Fran-

cifco Serrão tornou arribar a Malaca. Ao
qual Cachiláto Garcia de Sá fez muita hon-
ra 5 e deo muitas dadivas pêra elle , e pei-

foa d'ElRey ; refpondendo
,
que as cartas

que lhe dera pêra ElRey D. Manuel , e feu

Governador da índia , elle as enviara. E po-
lo que QÍh Garcia de Sá fentia d'ElRey

,

e do feu Governador
,
pelas cartas que lhe

efcreviam da maneira que elle Garcia de Sá
fe havia de haver com as coufas de Malu-
co , a elle lhe parecia que não tardaria mui-
to mandarem, hum Capitão pêra fazer a for-

taleza
5 que ElRey Boleife tanto defejava.

Sobre o qual negocio o anno palTado era

par«
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partido pêra lá hum Capitão per nome Dom
Triílao de Menezes , o qual le os tempos

o não contrariaram , eile eftaria já com El-

Rey Boleife , ou feria de lá partido. Parti-

do efte Cachilato mui contente de Garcia de

Sá 5 chegou o me faio D. Triílão
,
que \h^

elle dizia , o qual vinha muito mais conten-

te d'EiRe7 Boleife , e das coufas daquellas

partes eítarem poftas no que ElRey D. Ma-
nuel quizeffe ordenar daquelle Rey Boleife

,

€ de todo feu eílado.. Peró eíle contentamen-

to não o trazia elle de íi
,
porque como era

cavalleiro , e de muito primor nas coufas da
honra por o que lá paffou

,
que não foi por

defeito de fua peílba , mas defaftre
,
gerou-

fe-lhe huma poílema (fegundo dizem) deíla

paixão , de que morreo de fua chegada a

Malaca a poucos dias ; da viagem , e fuc-

cedimento do qual
,
por pertencer ás coufas

de Maluco , daremos adiante razão. Com
cila prefía que ElRey Boleife dava a que os

uoílos lá foífem , e coufas que António de
Brito 5 e os de fua Armada ouviam das ri-

quezas , e variedade daquellas tantas mil

Ilhas, que havia naquelle Oriente, era ta-

manho o alvoroço nelies de fc partir, por
chegar aonde eram chamados

,
que o mef-

ino António de Brito era o que m.ais apref-

fava que foífem ao feito deBintam por fa-

?er efta fua viagem. Do qual lugar deBin-
tam ,
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tam
,
que he humailha, fera neceíTario dar-

mos primeiro noticio do íitio delia , e po-

voação que EIRey aili fez , e quanto impor-
tava fer totalmente detlruida. EIRey que foi

de Alalaca
^
(como temos efcrito) andou de

huma a outra parte bufcando íitio de fua ha-

bitação o melhor, emaisfeguro, e também
proveitofo para nos fazer a guerra , como
fazia. E deftruida a que fez em o Pago per

Anronio Corrêa , não achou outro mais con-

veniente
, que a Ilha Bintam , ainda que

hum pouco longe de Malaca
,

porque dif-

tava delia per efpaço de quarenta léguas.

Porque (como atrás he efcrito) a navegação
de todo aquelle Oriente pêra vir a Malaca
he per dous canaes , a que chamamos eílrei-

tos
,
que fe fazem entre a terra da coíla Ma-

laca , e a Illia Çamatra ; hum corre ao lon-

go deíla Ilha
,
que fe chama de Sabam , e

o outro ao longo da coíla de Malaca cha-

mado de Cingápura
,
por razão da Cidade

,

que alli efteve antigamente , onde fe fazia o
commercio de Malaca , como atras efcreve-

mos. E o que faz eíles dous eílreitos em tan-

ta largura , como ha da terra firme a Ça-
matra

5 que poderão fer vinte léguas , he

metterem-íe no meio defte efpaço tantas

ilhas, baixos 3 e reílingas, que não íe pode
navegar per alli , e ficam ao longo deílas duas

coílas que dizemos dous canaes ^
per onde
a for-
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a força da agua entrou mais liberalmente

,

per os quaes le communicam , e navegam
todalas mercadorias daquelle Oriente do mar
da China , e do Ponente do mar da índia.

Per o canal chamado de Sabam navea^am to-

dalas que vam , e vem pêra a Jaíia, Ban-

da , Maluco 5 e a todas aquellas Ilhas a ci-

las adjacentes
, que jazem da linha Equino-

cial pêra o Sul ; e pelo da banda de cima
chamado de Cingápura navegam da linha

contra o Norte , em que entram as Ilhas de

Japam , Lequios , LuçÓes , e outras mil

Ilhas com todos os Reynos da coíla da Chi-

na té a ponta de Ugentana ; e eíle em par-

tes he tão eílreito
,
que vam as entenas das

velas roçando com o arvoredo da ferra. Fi-

iialmente per eíles dous canaes fe navegam
as partes Orientaes alem de Malaca , na en-

trada de iium dos quaes
,
que he o de Cin-

gápura, ElRey que foi delia, por lhe tirar

todo o commcrcio daquellas partes , fe foi

apoufentar junto em hum.a Ilha chamada Bia-

tam , onde naquelle tempo era intitulado

Rey. A qual Ilha da entrada deile canal cf-

tará pouco mais de fcis léguas , cuja forma
he como quando a Lua tem a terça parte

cheia do Sol. E porque os Mouros naquel-

la lingua Malaya chamam á figura da Lua
,

quando aííi eílá , Bintam , houve a Ilha eíle

iiomeo O circuito delia fera pouco mais de

trin-
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trinta léguas ; e per meio daquella angra,

ou eníèada que tem , corre hum rio de agua
doce

,
per que a maré entra hum bom pe-

daço ,
por a Ilha per as fraldas fer baixa

,

e alagadiça , e no meio montuoía , e per

toda cheia de muito arvoredo. Cortada efta

Ilha em duas partes com eíle rio , ao mo-
do de Malaca , em huma onde a terra era

mais tragofa per dentro , e alagadiça na en-

trada , alii junto ao rio que a cortava , fez

huma povoação grande , onde fe apoufen-

tou. AtraveíTando o rio com huma ponte de
mui groíTa , e forte madeira de páo , a que
os noífos chamam ferro

,
por fer mui durá-

vel
,
que per nom.e próprio he chamado Bar-

bufano , e no íim da ponte da outra banda
deípovoada humi^aluarte domefmo páo en-

tulhado de terra de maneira, que ficava to-

do maciço , onde_poz grande número de ar-

tilheria. E leixando. a madre, per onde cor»

ria o rio
,

porque quando a maré era va-

zia ficava tudo huma vafa defcuberta , per

que nao fe podia fahir em terra fsnáo de
maré cheia , toda aquella parte que ficava

em vafa , começando da ponte té a barra

,

onde o rio entrava no mar
,

que era hum
grande efpaço , de huma banda , e da ou-

tra mandou metter eftacadas de madeira de

nove ordens ,
que occupavam toda a vafa

defcuberta. E na foz do rio mandou lançar

mui-
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muita Dedra folta , por a fazer mui eftrei-

ta , e per elle acima metter outra ellacada

á torça de maço , aííi fortes , e compridos ,

que parecia naícerem alli. Os quaes hiam
mettidos per tal ordem, que íicava a ferven-

tia da Cidade per juim canal tão efrieito

,

e retorcido
,
que parecia hum a cobra feri-

da , de maneira
,
que fubir hum navio per

clie té chegar á ponte cora boa paz era

com muito trabalho. Eftava m.ais a Cidade
cercada de madeira per dentro boa ahura ,

ioda em pannos á femxihança de dentes de
cerra

, que huns defendiam os outros com
a artilheria nelles poíla

^
pois querer ir á Ci-

dade Der outra Darte era impoílivel , por
a Ilha em torno fcr alagadiça , e tao cuber-

ta de arvoredo
, que per dentro nao fe anda-

va fenão per humias certas veredas. Final-

merite , aíIi per íitio , como per arte aquel-

la Cidade cfíava tão dcfenfavcl
,
que qual-

quer hom.em que a notafie bem , o faria du-
vidofo de fe poder commetter

, quanto mais
entrar. Jorge d'A]boquerque peró que fou-

beífe muita parte deftas coufas per algumas
peíToas que o informaram , não era aiTi par-

ticularmente como o cafo requeria. Com tu-

do
5 porque a eííacada que hia pofta per meio

da madre do rio havia de fer o maior im-
pedim.ento pêra chegar á ponte , mandou
ante de fua partida três navios mui bem ar-

ti«
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tilhados , e providos pcra iíTo
,
que lhe fof-

fem pouco , e pouco tirando aquellas eíla-

cas
,
pêra que quando ellc chegaíTe com to-

da a frota , achar o canal deipejado , e ir

loíio avante com hum dos navios mais altos

dos cafiellos a fe igualar com a ponte. Dos
auaes navios eram Capitães D. Rodrigo da

Silva , Joáo Fogaça , e Henrique Leme ; e

chegados á barra do rio , começaram íua

obra 3 arrincando as eílacas pequenas a ga-

viete com hum batel , e as maiores ao ca-

breílante do navio de Henrique Leme. Ao
qual paíláram m.uita parte da gente dos ou-

tros
5
por o muito trabalho que nelle havia

de Jiaver , e fe revezarem a clle , ordenado

logo com luas arrombadas
,
que tam.bem ha-

via de fazer emparo ao batel. A qual obra

lhe foi mais trabalhofa , e perigofa , do que

llic pareceo no princípio ;
porque como fo-

ram per dentro do canal , começaram rece-

ber muitas bombardadas de alguns lugares
,

onde os ?douros vieram pôr lua artilheria

pêra lhe impedir o que faziam , com que

mataram dons, ou três homens, e feriram

muitos com as rachas do navio
,
que a ar-

tilheria quebrava. Havendo já féis dias que

continuavam eíla obra , aífi de noite , como
de dia , eílando huma noite o navio amar-

rado a quatro eílacas
,
por ferem aguas vi-

vas ; foi tamanha a força da agua^ quando

-i4 va-
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vaiava
,
qne quebraram as eftacas , e amar-

ras. Com que o navio foi dar a través íb-

bre huma foíTli alcantilada
,
que quando a

maré acabou de vafar , ficou enforcado , fem
os noííos entenderem o perigo , em que eí^

tavam , feníío quando fentiram outro maior

já no quarto da alva
,
que eram muitas lan-

charas
,
que demandam pouca agua

,
que co-

meçaram querer entrar. E quando fe viram
cercados , e o navio poílo de maneira que
nao fe podiam ter em pé , fem eílar apega-
dos , e elles nefte tempo haviam miíler qua-
tro mãos 3 houve ai li alguns que commct-
têram querer-fe recolher ao batel

,
que ti-

nham a hum cofiado do navio. Porém co-
mo o perigo era com.mum , em que fe tra-

tava da vida de todos , e nao fe podiam re-

colher fem leixarem a artillieria , e a honra
com elia , e ainda o nao podiam fazer a feu

faivo
5 por quão rodeados eílavam. dos Mou-

ros
, não acharam m.clhor remédio

,
que ih-

bir-f? aos caftellos da popa delk , donde co-
mo de baluarte começaram defender que não
entraílem os Mouros dentro ; té que em am.a-
nhecendo viram os outros navios feu peri-

go, e acudíram-lhe , recolhendo a gente, e
artilheria fem os imigos oufarem de os com-
metter

, porque acertou a eíta hora de ap-
parecerJorged'Alboquerque, que fubia pê-
ra cima da barra , onde tomara o poufo,

com
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com temor do qual le recolheram. Na quaí

frota vinham eíles Capitães
, Jorge d'Albo--

cuerque , D. Sancho , e D. Garcia Henri-
ques íeus cunhados , e Jcronymo d'Alho-
querque léu filho, D. Aííbníb de Menezes,
Garcia de Si , D. Eltevao de Caílro , Ma-
nuel Pacheco , Henrique de Figueiredo

,

Jorge Botelho. E das outras era António de
Brito , e os que hiam com elle pêra Malu-
co , cujos nomes já dilTemos. Em que ha-

veria com a gente que já alli eftava dos três

navios té feiscentos homens , muita parte

dos quacs eram Fidalgos cavalleiros , e cria-

dos d'ElRey com outra gente limpa. Vifto

o lugar , e a diííiculdade de íua entrada , e

o damno que os primeiros navios tinham re-

cebido 5 e quáo pouco era feito no tirar das

efiacas
,
peia o que íè ainda havia de fazer

com parecer dos Capitães ; aíTentou Jorge
d'Alboquerque mudar o propofito que tra-

ria á cerca de commetter aquelie feito ,
que

era ir com os navios acima té a barbar na

ponte
5 pois o íitio , e dificuldades do lu-

gar nao dava de íi tanta eíperança
,
quanta

Manuel Pacheco lhe deo , e per cuja infor-

mação commettêra aquelie negocio do mo-
do que vinha. Todavia ^ porque elle Ma-
nuel Pacheco dizia que andara já per alli em
outro tempo de armada , e fabia as entradas

daqueile lugar , acceitou Jorge d'Alboquer-

que
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que levallo por guia per entre hum arvore-

do de mangues ,
que nafciam na vaíâ , e da-

hi haviam de ir fahir diante da fortaleza. E
per outra parte em bateis iriam demandar

abaixo hum pouco do baluarte pêra com-
metter efte combate per dous lugares : a dian-

teira de hum dos quaes Jorge d'Alboquer-

que deo a António de Brito, que era o da

parte da Cidade , e o da ponte a Garcia de

Sá 5 e eile iria com o corpo da outra gente

pêra acudir onde mais neceílario foíTe. Poíla

em obra cita fahida , foi ella tal
,
principal-

mente per onde guiou Manuel Pacheco
,
por

tudo fer vafa
,
que dava pela coixa aos ho-

mens ;
que quando chegaram a hum canto

da fortaleza per onde quizeram entrar , tan-

to damno lhe fazia a vaia
,
que levavam cru

íi pêra commetter , como pêra fe refguardar

da artilheria
,
porque andavam tão pegados

,

que não fe podiam revolver. Com. tudo de-

pois que os homens começaram de fe efquen-

tar em fúria , houve alguns que começaram
a trepar pela tranqueira acima ; mas foram

logo derribados
,
porque tudo eram pelou-

ros de artilheria , efpingardas , fettas , zar-

gunchos 5 e de tudo tanto, que o ar anda-

va coalhado deftas coufas. Com as quaes lo-

go alli ficaram mortos quinze homens , de
que os principaes eram D. Eftevão de Cai-

iro , Fernão da Gama^ e Jorge de Mella-
-Tom.IIL P.L Nn iam-
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também fícou de maneira
,
que dahi a pou-

cos dias morreo ; e feridos D. Pvodrigo da
Silva , Henrique Leme

, Jorge Boteliio , e

outros muitos. Garcia de Sá na outra parte

do baluarte onde chegou , também foi rece-

bido com outra tal nuvem de tiros ; e aper-

jfiou tanto por fubir ao baluarte per cima dos

páos
5
que qucrendo-íe ajudar de dous ho-

mens feus
5
que o toraaíTem ás coílas , hou-

ve duas lançadas 5 huma no rofto pequena,

e outra per iiuma perra
,
que o derribou a-

baixo 5 e aíTi foram feridos outros
,
que o

feguiam. Finalmente em toda parte tinham
os noílbs tanto que fazer , fem terem, algum
artificio de efcadas , machados , ou outra

coufa , de que fe pudeflem ajudar
,
que ven-

do Jorge d'AlboqucrqLie quanto damno re-

cebia 3 c quão pouco podia fazer á mingua
deitas coufas , fe recolheo com parecer dos

outros Capitães. E em dous dias que eílive-

ram no porto , tiveram confclho , no qual

fe aíTentcu tornarem-fe pêra Malaca , vifto

quanto mais llie alli fervia o artificio de eí-

cadas , machados , e de outras coufas deíla

qualidade
5
que o feu animo. Porque efte co-

mo era de peífoas nobres , que defejavam

honra ^ matavam nelles como em homens
decepados , fem poder chegar aos imigos

,

por eílarem debaixo , e elles em cima. E ef-

•perarem alli té que foííem a Malaca bufcap

ai-
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algumas deitas couías , era dar mais animo

aos Mouros dererem-íe tantos dias Icm os

commetter ; e mais convinha que António

de Brito ie partiíTe fazer ília viagem
,
que

começava tardar por razão da monção , e

também poV caufo das novas
,
que achou em

Malaca. Aíli que havendo reípeito a eftas

coiifas
, Jorge d'ArDoquerque fe tornou

,

não com tanta vitoria como a de Pacem
;

no commetter da' qual efperando também por

efcadas , e miachados pêra cortar aquella tran-

queira
,
que era os muros que lhe defendiam,

aquella entrada
,

pelo cafo que contámos

,

Deos o chamou pêra lhe dar aquella vito-

ria. E quanto pela parte do feu animo , on-

de quer que íè elle achara , a houvera de

levar
,
porque elle era muito cavalleiro ; e

peró como virtuofo , e confiado no que lhe

os homens diziam , não era muito previílo

nas cautelas , e cafos da guerra. E daqui pro-

cedeo não levar eíle feito avante
,

porque

íiou-fe no que lhe Manuel daGamadiíTe de

quão fácil era a entrada do rio , e aíli a de-

fensão da m.adeira''da fortaleza , e baluarte
,

que íem efcadas podia hum homem fubir per

«lia. E poflo que noífo officio não feja con-

demnar , ou alTolver eftes feitos , apontamios

as coufas delles pêra doutrina das que eflam

por vir
,

por efte fer o frufto da hiftoria

,

-em os negócios prefentes fempre os applicar

Nn ii aos
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aos cafos paíTados daqueíle género , de que
elia faz menção. Chegado Jorge d'Aibo-
querque ao Cabo de Cingapura

, pêra dalli
eípedir António de Brito , vinha Jorge de
MeJlo tal das fuás feridas, que alli ficou fe-
pultado

; e António de Brito proveo da ca-
pitania ^do feu navio a António de Mello
feu irmão, e a^íli proveo outras peíToas de
cargos per morte de alguns h.omens

, que
morreram naquelle commettimento. E lei-
xando Jorge d^iVlboquerque

, que dalli fe
foi pêra Malaca , onde chegou a falvamen-
ro

, continuaremos com António de Brito

,

que fez fua viagem caminho das Ilhas de
Maluco

, dando prim.eiro neíle feguinte Ca-
pitulo huma geral noticia delias pêra enten-
dimento da hiftoria.

CAPITULO V.

Em que fe ãefcrevem as Ilhas chamadas
Maluco ^ e fe dd noticia de algumas

coifas delias,

TOda aqiiella parte do Oriente
, que jaz

além da Ilha per nós chamada Cama-
tra

, e dos antigos Geógrafos Áurea Cher-
fonefo

, não foi fabida per elles. E peró que
aífi feja , e Ptolomeu o confeíFe na defcrip-
cão de fuás Taboas , todavia dlo, faz a todo
aquelie Oriente hum^ teíta de terra contínua

,

e vem
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c vem defcendo com ella té nove gráos da
parte do Sul. Com a qual teíla fe aparta da
Ilha Çamatra contra o Oriente per eipaço
de dous gráos e meio , em que cerra , e
acaba o número dos cento e oitenta gráos
da quarta parte do mundo pouco mais

, que
em feu tempo era fabido j e naquelle canto
onde fecha efta longura , e largura , íitúa
huma Cidade chamada Caltigara

, que pare-
ce mais pêra o termo defta lua computação

,
como ponto celefte imaginado

, que por ler
^^u E ainda pêra mais teílemunhar eíle pon-
to por verdadeiro

, per toda efia teíla vai
fituando outras Cidades , e deliniando rios

,

nomeando eníeadas , e promontórios , como
iè alli houvera alguma coufa deftas. Parece
que aíTi deíla parte , como de outras muitas ,
por o mundo naquelle tempo não fer mui
curfado

, e navegável , cWq foi mal informa-
do

, com que cahio nos erros
, que fuás Ta-

boas tem , como nós ao prefente , tendo tan-
to navegado, edeícuberto, também per bo-
cas alheas vimos a cahir em outros taes. Po-
rém quanto a efíe , fabemos per noíTas na-
vegações fer mar , e terra retalhada em mui-
tas niii Ilhas

, que juntamente elle , e ellas
contém em fi grande parte da redondeza da
terra

, do que ante de noíTos tempos era ía-
l3ida e no meio deíle grande número de
Ilhas eílam as chamadas Maluco , de que

que«
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queremos dar noticia por caufa da nbíTa

hiíloria. Por iíTo leixando a divisão geral dei-

te Oriente repartido em duas partes , Bo-

real , e Auílral por caufa da linha Equinocial

,

rematando tudo no meridiano lançado entre

Portugal , c Caftella por razáo de fuás con-

quiftas
,
(como fazemos em a nofía Geogra-

fia
, ) quanto a eftas Ilhas do Maluco , o feu

fitio he de baixo da linha Equinocial. Per

o qual parallelo diftam contra o Oriente da

noífa Cidade Malaca pola navegação dos nof-

fos , efpaço de trezentas léguas pouco mais

,

ou menos; c não per íi tua cão Geográfica de

eclipfes , e outras obfervaçoes de conjunção ,

e oppofiçãod'outros Planetas com o Sol , e

com a Lua
,
que pêra verificação das nolTas

Taboas temos fabido. Eftas cinco Ilhas ja-

zem huma ante outra pelo rumo de Norte

Sul ao longo de outra Ilha grande : o com-

primento da qual pereíle mefmo rumo fera

té fcíTenta léguas , e ifto pela coíla defta gran-^

de Ilha
,

q^ie eílá da parte do Ponente, a

qual elles chamam Batochina do Moro. E
de quão direita elía cerre com eíta face do

Ponente, tão curva, e efcachada he do Le-

vante , lançando ires braços, hum na cabe-

ça
5
que tem contra o Norte , o qual corre

ao Nordefte , e dous no meio que correm

direito a Oriente , e iílo fegundo a pintam

nas Cartas de navegar , com a qual fígiir

quci
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quer parecer hum troço de páo lifo per hu-

ma face , e três efgalhos pela outra. As ou-

tras cinco chamadas Maluco
,
que jazem ao

longo defta , todas eftam huma á vifta da

outra per diftancia de vinte e cinco léguas.

E não dizemos ferem cinco porque naquel-

le contorno da Batochina , e entre ellas não

ha já hi outras , nem menos lhe chamamos
Maluco ,

por não terem outro nome \ mas
dizemos ferem cinco

,
porque naturalmente

iieílas ha o cravo , e em três ha Rey pró-

prio de cada huma. E também juntamente to-

das fe chamam Maluco , como cá dizemos
entre nós , Canárias , Terceiras , Cabo-ver-

de , havendo de baixo deíle nome muitas

Ilhas
,
que tem o feu próprio. E o de cada

huma deitas começando da parte do Norte
vindo pêra o Sul , o da primeira he Ter-
nate

5
que fe aparta meio gráo da linha Equi-

nocial , e a fegunda fe chama Tidore, e as

feguintes Moutel , Maquiem , e Bacham.
As quaes antigamente per nome do Gentio

natural da terra fe chamavam Gape , Duco
,

Moutil 5 Mara , Seque. Todas são mui pe-

quenas 5
porque a maior não paffa de íeis

léguas em roda : a figura delias ao longe quer

parecer hum curucheo redondo , e pelas fral-

das ha alguma terra chã. E porém todo o
feu marítimo he de muitos recifes de pedra

,

em que as náos que alli eítam furtas com
qual-
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qualquer vento travefsao correm muito rií»

CO fenão eílam á de dentro de algumas ca-

lhetas 5 com que o mar quebra no recife

,

€ nao em o cofiado delias. A terra deitas

Ilhas em íi he mal aíTombrada , e pouco
graciofa

j
porque como o Sol fempre anda

mui vizinho , ora paífe ao Solílicio Bm^eal

,

ora ao Auftral , com a humidade da terra

cobre-a de tanto arvoredo
3
plantas , e her-

vas
,

que ifto faz aquelia terra carregada

no ar , e viíla delia com. as exhalacóes dos

vapores terreíles
,
que fempre andam per ci-

ma delias
, que faz nunca as arvores efta-

rem fem folha. Porque ainda que mudem
huma

5 já per outra parte eílá com outra

nova 5 e outro tanto he nas hervas j e com
tudo cada coufa vem com fua novidade a

hum certo tempo cada anno. Somente as

arvores que dam o cravo refpondem. com
novidade de dous em dous annos, porque

no apanhar quebram-lhe o novo , onde el-

la lança os cachos delle á maneira de ma-
dre íilva 5 com.o vemos que a oliveira , fe

he muito açoutada da vara , dahi a dous

annos nao refponde com novidade porque

ha mifter aquelle tempo pêra crear rama
nova , em que de azeitona. Geralmente per

a fralda deftas Ilhas a terra he fadia , e if-

to a que he alta ; a que tem eíle marítimo

alagadiço, como a Ilha Bacham, he doen-

tia.



Década IIL Liv. V. Cap. V. 569

íia. A terra de todas pela maior parte he

preta, groíTa , foíFa, etao fequiofa , e po-

Tofa em íi
,
que por muito que choiva , lo-

go he bebida toda aquella agua j e fe al-

gum rio tem que venha do alto das lerra-

nias
,
primeiro que chegue ao mar , a terra

o bebe todo. E aíTi difpoz a Natureza íuas

fementes
,
que fendo a Batochina maior que

eílas cinco juntas , e todas dentro em huin

pequeno eípaço de mar , neíla grande não
ha cravo , e tudo o que tem he mantimen-

tos 5 e nas cinco cravo fem elles. Finahn en-

te veio a Natureza a particularizar tanto a

difpoíiçao de lua efpecifica virtude
,
que té

barro pêra louça deo fomente em huma
' que jaz entre Tidore , e Moutel , chamada
rullo Caballe

,
que quer dizer Ilha das pa-

nellas
,

pelas que fe alli fazem do barro

que tem , cá entre elles , Pullo íignifíca Ilha ,

e Caballe panella. E nao fomente nas cou-

fas naturaes , mais ainda nas artinciaes aíll

efiam repartidas na inclinação , e ufo dos

jiomens pêra huns poia neceífidade delias

fe communicarem com os outros
,

que na

Ilha Batochina em hum lugar chamado Gei-

lolo fe fazem os faccos , em que fe enfar-

íielia todo o cravo
,
que dam todas as cin-

xo pçra fe carregar pêra fora
,
quando o não

querem trazer a granel em luas pcitacas

,

como elles coílumam. Algumas deílas Ilhas

í lan-



57^ ÁSIA DE João de Barros

lançam fogo no cume de fua maior altura

,

affi como a Batochina do Moro , e a Ba-
tochina de Muar , e outras a eftas vizinhas.

E o mais notável aos noíTos he o da Ilha

Ternate , de que fomente daremos noticia

pola que houvemos de António Galvão ; o
qual fendo Capitão deftas Ilhas o anno de
quinhentos e trinta e oito , refidindo nefta

Ilha Ternate em a fortaleza S.João que hi

temos
5
quiz ir ver aquelle myfterio da Na-

tureza
, porque daqueíla fortaleza viam no

cume da Ilha vaporar fogo , ao modo que
vemos hum forno de cal quando começa
cozer, fem luz alguma de dia; e de noite

era coufa efpantofa ver as cores , e faifcas

do fogo 5 e refcaldo que lançava em torno ,

cubrindo muita parte do arvoredo , da m.a-

neira que fe elle cobre quando nefias nof-

fas regiões neva. Peró ifto não he em todo
o anno, fomente nos mczes de Setembro,
e Abril quando o Sol fe muda de huma par-

te a outra
,

que palia a linlm Equinocial

,

que corta meio gráo deíla Ilha : cá então

vençam huns ventos
,
que accendem aquel-

le natural fogo na m.ateria que \\\q dá nu-

trimento per tantas centenas de annos. Su-
bido António Galvão áqueila altura , onde
\iam efte fogo , achou toda a coroa daquel-

le monte efcaldada , e a terra delle foífa,

não feita em cinza , mas ligada huma á ou-

tra.
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tra 5 e leve. E per toda aquella coroa havia

Iiuns redemoinhos á maneira que vemos fazer

a agua
,

quando eftando eílanque lhe lan-

çam huma pedra
,
que vai fazendo aquelles

circos ; e porém os que eftavam feitos neíla

terra eram profundos em modo de algar,

a que podiam defcer per aquelles degráos

circulados , aue a terra fazia. Contou mais

António Galvão
,

que do meio do monte
pêra baixo tudo eram grandes arvoredos,

e a terra aífi fragofa , e cuberta delle
,
que

em muitos paíTos elle ^ e os de fua compa-
nhia fubiam per cordas : c de entre cfta fra-

ga corriam ribeiros que vinham regar o chão
delia 5 como que o fogo que andava no cen-

tro daquelle monte fazia eftillar , e fuar

aquellas aguas. E fe Plinio
,

quando quiz

ver o outro tal fogo do monte Vefuvio cm
Itália, bufcára outra tal conjunção, como
António Galvão bufcou , nao ficara elle lá

pêra fempre , como ficou , fegundo dizem,

O cravo que per todo o Aiundo corre , naf-

ce neílas cinco Ilhas que diíTemos , e não
fe acha notavelmente em outras ; e as arvo-

res que o dam , com.o coufa de menos ufo

das gentes , veio Deos , univerfal diílribuidor

do creado , encerrar ncftas cinco ilhetas ; e

a maíía , e noz em outra chamada Banda

,

que também he fenhorio deftas , da qual

adiante faremos relação. Geralmente ainda

que
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que tem algum milho, e arroz, toda agen-
te deílas Ilhas de Maluco comem de hum
mantimento

, a que chamam Sagum
, que

iie o miolo de hum.a arvore á íèmelhança
da palmeira

, íenao que a folha he mais bran-
da

,
e maília

, e o verdor feu he hum pou-
co efcuro

, cujo toro tem altura de vinte
palmos

, e no cima lança huns cachos co-
mo palmeira de tâmaras, enellasnaíce hum
fruiro com.o maçans de arcipreíle , dentro dos
quaes eílam huns pós

, que fe tocam em
carne eícaldam. Qiiando eíle ram>o he ten-
ro

, podam hum pedaço dclle , e mettem-
no cm hum vaio de boca pequena ; e per
efpaço de huma noite eílilla tanta quantida-
de do feu licor

, que hca o vafo cheio , cu-
ja cor he de leite anaçado , ao qual licor
elles chamam Tuáca ; e bebido em frefco,
fegundo dizem os noíTos que ufam delle'
he fadio , e engorda muito , e o fabor he
doce, e goíloío. E per modo de cozimen-
to

, legundo nós ufamos do mofto das uvas
,

fazem deíie licor vinho , e vinagre; e de-
pois que a arvore he já bem íangrada, com
eftas podas he velha , em tempo que tem
groíio tronco

, a decepam rente com o cháo.
Do qual^ tronco feito em achas , com huns
fachos de páo cavam huma maíTá branca,
e tenra

, que he o miolo da arvore , a qual
jaz entre os nervos que a foílem. E toma-

da
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da aqueíJa maíTa , a diluem na agua á ma-
neira de polme

,
porque íe aparte bera dos

nervos; e depois que faz pé em baixo, e
os nervos vem acima , apartam elles , e ef-

coam a agua clara , e a mafia íica aparta-

da 5 e limpa. Efla , tomada aíTi em polme
groila-, he lançada em humas formas qua-
dradas de barro quente , onde fe coze, o
qual mantimento em frefco tem mui bom
labor ; e pêra levar fobre mav em viagem
comprida, dizem alguns dos noíTos qiiedel-
le uíaram , fer miclhor que o noíTo bifcoi-

to._ E quando querem fazer depofito deíla

farinha , he primeiro muito enxuta , e de-
pois mettida em vaíilhas que lhes não entre
a humidade por não arder; e ao tempo do
comer, geralmente aíli como cozem outra
vianda , aíTi fazem quente eíle pão. E por-
que o hão por bom mantimento , ainda que
na Ilha de Moro fua vizinha haja arroz,
e cuíle mais barato que o Sagum , ante que-'
rem eíle

, porque o acham, de melhor digef-
tão , emais faborofo. Tem outras duas ef-

pecies de arvores , huraa chamada Nipa , e
outra . . . ambas lhes dam pão , e vinho , e
vinagre como o Sagum ; e porém entre el-

las he mais eftimado o pão deíla
, que das

outras. Finalmente deílas três arvores ao
modo de palmeira

, (como atrás efcreve-
mos

;, ) delia tem ufo pêra comer , beber
^

vef-
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veílir, cubrir cafas , e outros muitos ufos.

Tem m.ais outro licor que íe eftilla de hu-

mas canas groíTas pêra beber , muito mais

fuave , e eAimado que os outros , e por ií-

£o fomente as peílbas nobres
,
que foíFrem o

cuílo das coafas de muito preço , ufam del-

le, o qual licor fe cria dentro de huns ca-

rpidos de huma cana groíTa
,

que terão de

comprido de nó a nó cinco palmos. Além

deites fruitcs , e licores tem outras mui

varias couías , aíTi de fem.entes ,
pannos , e

fruitas que lhes fervem de mantimentos ,

que he mui eítranho anos os que vivemos

em Europa ; e peró que não temos cá uíò

delle
,
quando nos vemos nnquellas partes

algum fe come com mais goílo que o na-

tural com que nos creamos. E pofto que

lia terra haja animaes que fervem de man-

timento, aíli como porcos, carneiros, ca-

bras, e outras fortes de animaes montezes,

e aves cafeiras , e bravas ,
geralmente mais

lifam aquelles povos do pefcado ,^que da

carne. Do qual pefcado elies tem grão abaf-

tança , aíTi do que fe pefca neíla noíTa cof-

ta de Hefpanha , com.o de outro género a

nós mui eftranho. Metal algum não feacha

iiaquellas Ilhas ,
peró que alguns querem

dizer que ha ouro ; mas os noiíos nunca o

viram , fendo a coufa porque o geral dos

homens mais trabalha. Os povos deitas Ilhas
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he de cor baça , e cabello corredio , de cor-

po robiiílo 5 e fortes membros , carregados

em ília acatadura , muito dados a guerra,

e pêra rodo outro exercicio mui preguiço-

fos j e íe alguma induitria ha , aíTi no mo-
do de agricultar o mantimento de que vi-

vem 5 e trato de vender , e comprar , eíte

trabalho he das mulheres : envelhecem cedo

em cans 5 e vivem muito: sao mui ligeiros

na terra , e muito mais no mar
,
porque em

nadar são peixes , e em pelejar aves , em
toda parte gente maliciofa , mentirofa , e

defagradecida , e abil pêra aprender qual-

quer coufa ; e fendo pobres em fazenda

,

he tanta a fua foberba , e prefumpção
, qus

fe nao abatem per neceílidade algum.a , nem
fogeitam fenao per ferro que os efcala , e

fangra na vida. Finalmente aquellas Ilhas

,

fegundo dizem os noíTos , sao hum vivei-

ro de todo mal , e não tem cutro bem le-

não cravo \ e por fer coufa que Deos creou ,

lhe podemos cham.ar boa ; mas quanto a

fer matéria do que os noffos por elle tem
paíTado , he hum pomo de toda difcordia.

E por elle fe podem dizer mais pragas

,

que fobre o ouro j e fe fora em tempo dos
Poetas Gregos , ou Latinos , elles tiveram

mais que dizer , e fabular delias
,
que das

Ilhas Gorgondas. E duas coufas dam argu-

mento pêra fe poder aífirmar
^

que os ha-

bi-
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bitadores deílas são de mui varias , e di-'

verias nações : a primeira , a inconílancia

,

cdio , lufpeitas , e pouca fé que enrre fi tem ^

como gente que fempre fe vigia entre íi hu-

ma da outra j e a íegunda , a grande varie-

dade de luas linguagens, cá nao lhe chega

o vafconço de Biícaya , de maneira
,

que

hum lugar fe nâo entende com outro , e

como são varias , .aíli he o tom , e modo
diverfo

;
porque huns formam a palavra no.

papo . outros na ponta da lingua , outros

entre os dentes , outros no paidar ; e o can-:

tar, pelo qual ainda que fe nao entenda a

palavra , balfa para pelo tom delle fer co-.

nhecido. E fe tem alguma lingua conimum^

per que fe poíTam entender , he a Malaya

de Malaca , a que a gente nobre fe deo

de pouco tempo pêra cá ,
que he depois

que os Mouros foram a ellas por caufa do

cravo. E ante delles não havia conta do

2nno
,
pezo , ou medida , e viviam feni co-

nliecente de hum fó Dcos , ou noticia de

alguma certa religião : fomente tomavam,

alguns delles pêra fua adoração o Sol ,

Lua , e Eftrellas ,
per que Deos quiz cha-,

mar o entendimento de todo racional a olhar

pêra cima eítas primeiras noticias , e íinaes.

E outros adoravam qualquer coufa da ter-

ra , como ainda hoje tem* os que habitam

o fcríão
^
que o marítimo já eftá em poder

de
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de Mouros intitulados em Reys , como ve-

remos. Da antiguidade da povoação daquel-

las Ilhas , como he gente beílial íem letras

,

e das coufas pafladas nao tem mais noticia

,

que trazerem algumas cm cantares á ma-
neira de rimances

,
que nós ufamos

, por
memoria de algum feito , emre elles não
ha couía certa ; e porém todos confeíTam

ferem eílrangeiros , e nao próprios indíge-

nas 5 e naturaes da terra. E ante que entre

elles houveíTe Senhor , ou Rey , que os go-
vernaíTe , viviam de baixo dos mais velhos

,

repartidos em parentelas. Depois dizem que '\

aportaram alli juncos deitas três nações , Chi-
js 5 Malayos , ou Jáos , e mais fe affirmam

em Chijs
,

que em. outros
,

porque ainda

agora fica a fua noticia em o nome que
tem a grande Ilha chamada Batechina do
Moro. Ao longo da coila da qual eftam

eíloutras
,
porque acerca dos feus morado-

res geralmente Bate quer dizer Terra , e

compoílo com China , chama-fe a Terra da
China , e dam-lhe por denotação Moro ^ no-

me próprio da terra , á difFerença de outra

chamada Batechina de Muar. E té á vinda

deites não houve noticia do cravo pêra fe

aproveitarem delle em mais
,

que quando
citavam doentes pôr em o feu pó pela tef-

ta 5 e roíto , ao modo que fazem os Negros
de Guiné de Malagueta : e deíla entrada

21?^, IIL P.L Oo dos
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dos Chijs
5

que foram monarcas daquelle

Oriente , começou haver noticia do cravo

,

e entrou nelles a cubica de o pofluir , ven-

do que porelle lhe davam couílis pêra fuás

neceílidades. E principahnente huma moe-
da de cobre do tamanho dos noífos ceitijs

,

fem figura , ou carafter algum , fótuente

hum buraco no meio per que enfiam nú-

iriero de mil em cada fio ; á qual moeda
elles chamami caixas , de que mil e duzen-

tas fazem ora em noíTos tempos hum cru-

zado em valia , c efta he a moeda que cor-

re per todo aquelle Oriente de Malaca por
diante. E poílo que os naturaes daquellas

Ilhas com feu juizo , e m.cm.oria não tor-

nem tanto atrás em tempo
,

que dem no-

ticia de outra maior antiguidade
;

parece

que eílas Ilhas pequenas, que jazem ao lon-

go da Batochina , foram a maior parte del-

ias 5 ao menos o baixo , e não o alto del-

ia 5 cuberto do mar. Porque fegundo os nof-

fos dizem , cavando a luperficie daquella

terra preta , e fofta que tem , onde todalas

arvores lançam fuás raizes á frol delia , lo-

go acham arêa , e muito cafcallio do mar

:

donde parece que o tempo foi tomando
squeila poíTc ao mar, e a deo d terra pê-

ra creação do fruito
,

que em íi contém»

Depois que eílcs Chijs (como diíTemos ) co-

inejáram continuar a navegação deftas Ilhas ^

€ gof-
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c goíláram deíle feu cravo , e da noz , e

maíTa de Banda , á fama deíle coinmercio

acudiram também os Jáos , e ceíTáram os

Chijs. E fegundo parece, foi per razão da

lei
5
que os Reys da China puzei*am em to-

do íeix Reyno
,
que nenhum natural feu na-

vegaíTe fora delle
,
por importar mais a per-

da da gente , e coufas que fahiam delle

,

que quanto lhe vinha de fora , como já
atrás efcrevemos fallando das coufas da Chi-

na , e conquiíla que tiveram na índia por
razão das efpeciarias. Ficando o commer-
cio daquelle Oriente per hum curfo de

tempo em os Jáos , como fenhores da fua

navegação , fegundo também efcrevemos

fallando da Ilha Camatra : veio-fe fundar

a Cidade Cingapura , c depois a Cidade Ma-
laca 5 com. a navegação do feu eílreito , com
que os Malayos também começaram a ter

eftado 5 e poíTe pêra navegar aquelle gran-

de número de Ilhas. Finalmente ao tem-

po que nós entrám.os na índia eílas duas

nações , Jáos , e Malayos navegavam toda

a efpeciaria , e coufas Orientaes , trazendo

todo aquelle illuftre empório , e lugar de
feira

,
que he Malaca ; tomada a qual , fi-

cou em noíTo poder. E porém já nefíe tem-

po havia nas Ilhas de Maluco muita gente

convertida á fcfta de Mahamed
;
porque

como pela navegação , que os Parfeos , e

Oo ii Ara-
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Arábios tiveram na Ilha Çamatra , e Ma-
laca , trouxeram o natural Gentio á íua feita

,

ailí osjáos, e Malayos já convertidos, na-

vegando ás Ilhas de Maluco , e Banda , con-

verteram as povoações marítimas com que
tinham commercio. E de quatorze Reys que

havia em as de Maluco , de que Jogo fal-

laremos , o prim.eiro que fe fez Mouro foi

o de Ternáte ,
per nome Tidore Vongue

,

pai d'ElRey BoJeife , o noíFo amigo
,
que

agazalhou Francifco Serrão. E fegundo a

conta que elles dam , ao tempo que os nof-

fos defcubriram aquellas Ilhas , haveria pou-

co mais de oitenta annos
,
que nellas tinha

entrada eíla peíle ; e ainda quando António

de Brito (como veremos ) chegou a Ter-
náte 5 como em cabeça daquellas Ilhas , ef-

tava hum. Caciz
,

que lhe deo eíla infernal

doutrina. E he tanta a divindade
,

que o
eílado real quiz em toda parte do Mundo
attribuir a íi meímo

,
que té ncílas Ilhas

Maluco 5 entre gente beílial , bufcou fabu-

las de fua genitura , e princípio por moC-
trar aos fubditos

,
que nao vem. de tão vil

compoílura como os outros homens , na
qual fabula a gente tem tanta fé

,
que ain-

da hoje ha lugares deíla religião dos feus

primeiros Reys. E fabulam per eíla manei-

ra : que no tempo que fe governavam, aquel-

las Ilhas per os mais velhos , hum deões

prin-
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principal per nome Bicocigará
,

que vivia

na Ilha Bacham , andando hum dia em hum
barco ao longo da terra , vio entre huns

penedos huma grande mouta de rotas
, que

são humas canas mocicas chamadas rotas ,

que quando sao delgadas, fazem delias cor-

das , e pêra atar qualquer coufa fervem-fe

muito delias. Bicocigará parecendo-lhe bem
eftas canas , do batel donde eftava mandou
aos íeus familiares

,
que as foíTem cortar

,

e trouxeíTem ao batel. Però elles chegados

ao lugar delias , tornáram-fe , dizendo , que
a vifta o enganara

,
porque não havia alli

taes canas. O qual como do batel em que
eítava as viíTe

,
quaíl em modo de perfia

com elles fahio em terra; e chegando a el-

las 5
que as vio , com grande indignação

dos fervidores que aperíiavam lhas mandou
cortar. Fazendo a qual obra começou a cor-

rer fangue da cortadura delles , e viram ja-

zer entre as raizes quatro ovos
, que pare-

ciam de cobra : e juntamente ouvio liuma

voz que lhe diíTe
,
que tomaíTe aquelles ovos

,

porque delles haviam de nafcer os princi-

paes que os haviam de governar. Toman-
do eíles ovos com grande admiração , e re-

ligião , os levou pêra cafa , e guardou em
lugar feguro , e fechado. Dos quaes dahi

a pouco tempo diíle que nafcêram quatro

peíToas , três de homens, e huma de mu^
Iher

;
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Iher: os homens foram havidos por Reys
com grande religião da gente , hum reinou

na mefma Ilha Bacham , outro na de Bu-

íam 5 e outro nas Ilhas chamadas Papuas
,

que eílam ao Oriente de Maluco. A mu-
lher cafou com o fenhor de Loióda , lugar

na Batochina do Moro junto da grão Bo-

conóra : deites dizem elles que procederam

os feus Reys. E eílá entre elles tão arrin-

gada efta opinião
,

que hoje tem os pene-

dos 5 onde foram achados os ovos
,

por

coufa fagrada , e o Bicocigará por homem
fanto. Peró a verdade , fegundo parece per

outras coufas que elles contam deite Bico-

cigará , he que elle era homem prudente , e

bufcou eíle artificio pêra leixar quatro filhos

que tinha tão honrados como leixou. E
quando os noííos lá foram, que foi em vida

de Boleife , tinham reinado naquella Ilha

Ternate treze Reys , e o primeiro que fe fez

Mouro foi o pai deite Boleife , ao qual cha-

itiáram Cachil , Tidore , Vongue ,
porque

os mais delles fe nomeam per três nomes

ao modo noiTo
,
pronome , nome , e cog-

nome. E dizem que a ca ufa de fe fazer

Mouro foi huma mulher nobre da Jaíia,

com que cafou
,
que era Moura ; e ao tem-

po que António de Brito lá chegou , rei-

nava hum menino de idade de íete annos

per nome Cacliil Bohaát filho d'ElRey Bo-

lei-
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ieife , o qual Boleife fe tinha moftrado tan-

to nolTo amigo , e de fua amizade proce-

deram taes couías ,
que obrigou a ElRey-

D. Manuel mandar Jorge de Brito fazer lá

huma fortaleza ; das quaes coufas , e caufas

nos feguintes Capitulos queremos dar razão.

CAPITULO VI.

Das coufas que fuccedêram a António

d'Abreu , e Francifco Serrão
,
que Affonfa

(PAlboquerque na tomada de Malaca man-

dou defcuhrtr as Ilhas de Maluco , e Ban-

da: e o que fuccedeo em todo aquelle tem-

po té a partida de António de Brito ,
que

hia fazer huma fortaleza por caufa das

razoes precedentes ,
que eram requerimen-

tos delRey de Ternáte ,
que he a princi-

pal delias,

AFfonfo d'Alboquerque tomada a Ci^

dade Malaca no anno de onze
,

(fe-

gundo atrás efcrevem.os
, ) como elle era hu-

ma feira do Oriente , e Ponente , onde con-

corriam as mercadorias daquellas Provincias

,

e tantas mil ilhas , e a ella vinham íodalas

nações por razão defte commercio
,
porque

não tivelTem algum receio , fabendo que elr

tava em noíTo poder , determinou pelo mui-

to que importava á confervação delia , man-

dar per aquellas partes Orientaes noíiíicar,

qu©
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que todos vieíTem fein receio algum : cá lhes
feria guardada fua juíliça , e feito todo fa-
vor em feus negócios. Sobre a qual coufa
pêra a mais favorecer, mandou António de
Miranda d'Azevedo a Sião , a Pcgú Ruy
d'Acunha , e á Jaiia , e a Maluco António
d'Abreu , indo diante delle hum Mouro na-
tural de Malaca per nome Nehodá Ifmael
com hum junco de mercadoria de alguns
Mouros Jáos 3 e Malayos

, que tratavam
neílas partes

, pêra que quando António d'
Abreu chegaíTe áquelles portos

, que foíTç
bem recebido : cá fegundo o noíTo nome era
efpantofo entre áquelles povos , não feria
muito fer clle mal recebido. Eavoz da ida
deíleNehóda era irbufcar cravo a Maluco,
e noz a Banda; e que como de feu denun-
ciaíTe quão pacifica ficava Malaca, e quan-
to favor o Capitão mor mandava fazer a to-
do mercador eílrangeiro , fem lhe ferem fei-

tas astyrannias de que ufavaElRey de Ma-
laca. Partido eíle António d'Abreu com os
três navios que diífemos , fez fua viagem ca-
minho da Jaiia , levando , além de Pilotos
Portuguezes

, alguns Malayos , e Jáos , que
andavam naquella navegação. E o primei-
ro porto que tomou foi da Cidade Agacim

,

que he na Jaiia , e dahi foi ter á Ilha de
Amboino

, que he já do fenhorio de Ma-
luco , que íèrá delia obra de feiTenta léguas

:

^ aíli
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e aíTi aqui , como nos outros portos que to-

mou 5 em todos poz feus padrões ordinários

,

pela maneira que os noíTos Capitães tiveram

no primeiro deícubrim.ento que faziam. E íe-

guindo íeu caminho , com tempo que tive-

ram , fe perdeo o navio de Franciíbo Ser-

rão ; mas aprouve a Deos que fe falvou to-

da a gente , a qual António d'Abreu reco-

Iheo , e dahi foram ter á Ilha de Banda

,

que he do fenhorio de Maluco. E bem co-

mo nefte nome Maluco fe comprendem as

cinco Ilhas , cada huma das quaes tem pró-

prio nome , aííi nefte nome Banda fe con-

tém outras cinco Ilhas juntas. Verdade he
que a principal delias fe chama Banda , onde
todalas outras acodem a hum lugar chamado
Lutatam

,
por a elle concorrerem todolos na-

vios 5 que vam ao commercio da noz ; e as

outras íe chamam Rofolanguim , Kj , Rom ,

e Neira , e todas eftam em altura de qua-

tro gráos e meio da parte do Sul , e a Luta-

tam hiam cada anno os povos Jáos , e Ma-
layos carregar de cravo , noz , e maíFa. Por-

que como cftava em paragem que fe podia

melhor navegar , e lhe era mais fegura , e

aqui ordinariamente em juncos da terra fo-

hia vir o cravo que havia em Maluco , não
trabalhavam polo lá ir bufcar. Neftas cinco

Ilhas nafce toda a noz , e maíTa ,
que fe leva

per todalas partes do Mundo ^ como em Ma-
lu-
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luco o cravo. E a chamada Banda lie a mais

frefca , e graciofa coiifa
,
que pode fer em

deleitação da viíla : cá parece hum jardim

,

em que a Natureza com aquelle particular

fruito que lhe deo fe quiz deleitar na fua

pintura. Porque tem huma fralda chã cheia

de arvoredo que dá aquellas nozes , as quaes

arvores no parecer querem imitar huma pe-

reira. E quando eílam em frol
,
que he no

tempo que a tem muitas plantas , e hervas

,

que naícem per entre ellas , faz-fe da mif-

tura de tanta frol huma com.pofiçáo de chei-

ro 5
que náo pode femeiiiar a nenhum dos

que cá tem.os entre nós. PaíTado o tempo
das flores , em que as nozes já eílam coa-

lhadas 5 e de cor verde
,
(principio de todo

vegetavel
,
) vai-fe pouco , e pouco tingin-

do aquelle pomo da maneira
,

que vemos
rieíle Pvcyno de Portugal huns peíTegos , a

que chamam calvos
,

que parecem o arco

do Ceo chamado íris , variado de quatro

cores elementaes , nao em círculos , mas em
manchas defordenadas , a qual defordem na-

tural o faz mais formofo. E porque neíle

tempo que começam amadurecer , acodem
da ferra , como a novo paílo , muitos pa-

pagaios 5 e paíTaros divcrfos , he outra pin-

tura ver a variedade da feição , canto , e

cores , de que a Natureza os dotou. Paliada

efta fralda tão graciofa, levanta-fe nomeio
da
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da Ilha huma ferra pequena , hum pouco

Íngreme , donde correra algumas ribeiras

,

que regam o cháo de baixo ; e como íe fo-

be com trabalho o aípero daquella íubida,

íica huma terra chã , aíTi cuberta , e pinta-

da como a debaixo. A figura defta Ilha he

á maneira de huma ferradura , e haverá de

ponta a ponta
,

que jazem Norte , e Sul

,

quafi três léguas , e de largura huma ; e na

angra
,

que ella faz com fua feição , eftá a

povoação de feus moradores , e as arvores

da noz. Na Ilha chamada Gunuápe não ha

arvores de noz , mas outras pêra madeira ,

e lenha , de que fe os moradores dás que

tem eíle fruito fe fervem era feu ufo ; na

qual também ha outra garganta de fogo

,

como a de Ternáte em as Ilhas de Malu-

co , e por eíla razão lhe deram o nome que

tem
,
porque Guno quer dizer aquelle fogo

,

e Ape he o próprio nome da Ilha. O qual

Guno por fer pouca coufa , os noíTos vam
a elle , e da fua boca apanham enxofre , de

que fe aproveitam por o acharem bom j e

roda a noz
,
que ha nas outras três ilhetas , .

2 trazem a eíla Banda como a íiia cabeça

,

por a ella acudirem os mercadores. Agente
delias he robuíla , e a de peior acatadura da-

quellas partes , de cor baça , e cabeilo cor-

redio : feguc a fedia de Mahamed , e mui
dada ao negocio do coramercio ^ e as mu-

ihe-
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Iheres ao ferviço das coufas da agricultura.

Náo tem Rey , ou Senhor , e todo o feu

governo depende do confelho dos mais ve-

lhos ; e muitas vezes porque os pareceres

são diverfos , contendem huns com os ou-

tros. E a gente que osmaisenfrea heaquel-

lâ que povoa os portos de mar
,

per onde
lhe entra o neceíTario pêra íeus ufos , e tem
fahida íuas novidades

,
que he maíTa , e noz

,

porque a terra não tem outra
,
que faia pê-

ra fora. O arvoredo do qual pomo he tan-

to , que a terra he cheia delle , fem fer plan-

tado per alguém
,

porque a terra o produ-

zio fem beneficio de agricultura. Qiierem

imitar eílas arvores o parecer das noíTas pe-

reiras 5 e porém a fua folha tem femelhança

de nogueira , e o pomo deíle tamanho he

,

e a noz em verde o mefmo parecer tem. Ef-

tas matas não são próprias de alguém , co-

mo herança particular , são de todo o po-

vo; e quando vem Junho té Setembro, em
que efte pomo eílá de vez pêra fer colhido

,

eftam já eftas matas repartidas per os luga-

res , e povoações, ecada hum acode a apa-

nhar ; c quem mais apanha mais proveito

faz. Como acerca de nos são as matas do
confelho , aíTi da bolota , como as ferras do
carrafcò da grã

,
que no tempo do apanhar

geralmente fe defcouta aos da villa daquelle

termo. António d'Abreu , depois que nefta

Ilha
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Ilha Banda poz padrões de feii defcubrimen-

to ,
porque havia carga pêra iíTo de noz , maí^

fa 3 e aíTi de cravo que os juncos de Ma-
luco coílumam trazer alli

,
(como diíTemos

, )

comprou hum junco da terra pêra vir iielle

Francifco Serrão • e por lhe o tempo íervir

pêra Malaca , houve por mais ferviço d'EI-

Rey tornar-íe com nova do que tinha def»

cubcrto , e mais vindo tão carregado
,
que

ir adiante a Maluco pêra onde lhe não fer-

via, e principalmente por os navios eílarem

já tão desbaratados daquclla comprida via-

gem
5

que não fe atreveo andar com ellcs

tanto tempo no mar. Finalmente
,
partida

daquellas Ilhas de Banda muito contente

de quão bem fora recebido da gente da ter-

ra
5
porque não chegaíle com efte contenta-

mento a Malaca , com hum temporal que
lhe fobreveio apartou-fe delle Francifco Ser-

rão. Com tudo cUq António d'Abreu che-

gou a Malaca ; e depois vindo em compa-
nhia de Fernão Peres a efte Reyno pcra dar

conta do que defcubríra naquella viagem,
falcceo no caminho. Francifco Serrão quan-

do fe apartou delle , foi~íè perder em hu-

mas Ilhas , a que os da terra chamam de
Luco Pino

,
que quer dizer Ilha das tartaru-

gas
5
por caufa das muitas que alli ha

,
que fe-

rão de Banda té trinta e fete léguas pouco
mais ^ ou menos. E eílando em terra com

to-
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toda a gente naquclle eílado , e mais em
IJhas defpovoadas íem provisão pêra fe man-
ter

,
quiz Deos que houveííem remédio per

quem lhe queria fazer mais mal , e foi per

cila maneira. Como naquellas Ilhas
,
porque

eílam, em kigar pêra iíTo , fc perdem muitos
navios , fempre são vifítadas de certos la-

droes
, que per alli andam a roubar os que

fe perdem nellas 5 os quaes por haverem vif-

ta do naufrágio dos noíTos , acudiram logo
em hum. navio de remo chamado córacóra.

Ba qual couía Francifco Serrão foi logo avi-

fado per os Mouros Pilotos
,

que vinham
com elle , dizendo

,
que fe apercebeíTc

,
por-

que havia de fer commettido perelles; mas
delia feita ficaram no laco que vinham ar-

mar
;
porque tanto que Francifco Serrão os

vio vir
,

poz-fe cm fihida , e fahidos elles

em terra deíejoíbs de prear , remettéram. os

rjoifos ao navio, e tomaram poffe delle. Os
ladroes vendo-fe aíli falteados , como fabiam

que a Ilha não tinha agua , nem coufa de

que fe mantiveíícm , e ficando nella eram
logo mortos , vieram a tratar com os nof-

fos que os recolheíTem comíigo
,

que elles

of^ levariam á Ilha Amboino em hum porto

chamado Ruçotello , onde os agazalháram

tão bem
,
que por caufa delles tiveram con-

tenda com os moradores da Cidade Veranu-

la
y

que he a principal da Ilha Batochina

de
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de Muar
,

que feria de huma Ilha á outra

pouco mais de duas léguas, com quem por

razão da vizinhança íempre tinham compe-
tência. Os quaes imigos vindo em fuás córa-

córas armados , com eíle requerimento que

lhes fizeíTem entrega delles , vieram em rom-
pimento de pelejarem ; e como os noíTos fo-

ram em ajuda dos da terra
,

pois por elles

era a contenda , houveram vitoria deíles de

Veranula. E porque a gente daquellas par-

tes he mui glorioía de qualquer vitoria , e lo-

go levantam alguma obra por memoria del-

ia , fizeram eíles de Ruçotello hum bailéu

de madeira
,

que naquellas partes ferve o
que a nós varandas , cu eirados de viíla. Na
qual obra

,
que toda era niui bem lavrada

a feu modo , efculpíram as Armas defte Rey-
no , e a Cruz de Chriíto da ordem da fua

milicia
, que ha neíle Reyno , de baixo da

qual infignia os Portuguezes nnjitam na guer-

ra , o qual bailéu ainda hoje dizem os nof-

fos que eílá em pé. Eíla vitoria foi logo de-

nunciada per todas aquellas Ilhas
,

que fe

houve por grande coufa
,
por os de Ruço-

tello nâo virem a conto em poder , e ca-

valleria com os de Veranula. Porém quan-

do fouberam que fora por razão da ajuda

dos noílbs , confirmaram a fama que lá ti-

nham delles da tomada de Malaca
,
que af-

fombrou todo aquelle Oriente ,
por fer a

mais
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mais célebre coufa que havia entre os Mou-
ros Orientaes. Havia nefte tempo naquellas

Ilhas
, (como ha em todalas partes

,
) al-

guns Reys , e Senhores
,
que contendiam

com feus vizinhos , entre os quaes eram os

Reys de Ternate , e Tidore das Ilhas de
Maluco ; os quaes tanto que fouberam ci-

tarem os noííos alli , defejou logo cada hum
de os haver em fua ajuda , e principalmente

ElRey de Ternate
,
por já eftar informado

das noíTas coufas per Nehodá Ifmael
,
que ,

(como efcrevemos
, ) AíFonfo d'AIboquerque

mandou diante , e fora alli ter. O qual Rey
de Ternate temendo que o de Tidore envi-

aíTe também em bufca delles
,
primeiro que

o elh fizeíTe , mandou armar dez navios,

em que iriam té mil homens , de que era

Capitão hum Cachil Coliba. Nas coílas do
qual também EIRey de Tidore mandou fete

navios
;
però quando chegou

, já Cachil Co-
liba os tinha levado a EIRey de Ternate,

com o qual Francifco Sen ao folgou ir
, por

a fua viagem fcr áquellas Ilhas de Maluco.

Havia nome efte Rey de Ternate Cachil Bo-
leife 5 homem de muita idade, e gráo pru-

dência 5 e havido entre os Mouros quaíi por

profeta nas coufas que dizia , as quaes dle

alcançava com o difcurfo que tinha de mui-

tos annos , mais que por a fantidade que el-

les punham nelle. E como em todalas par-

tes
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tes commummente vemos andar entre o po-

vo hiimas efperanças futuras de bem ou mal

,

que ha defobrevir aterra, onde cada hum
I vive j aíli havia huma opinião entre a gen-

te daquellas Ilhas
,

que a ellas haviam de

vir huns homens de ferro de mui remotas

partes do Mundo , os quaes haviam de fa-

zer alli morada ; e per o poder , e força

delles o Reyno de Ternate fe eílenderia per

todas aqiiellas Ilhas , a qual opinião diziam

proceder d'ElRey Boleife quaíi que a de-

nunciava cm modo de profecia aosfeus vaf-

fallos. Donde quando elle vio Franciico Ser-

rão ante íi armado em humas armas bran-

cas inteiras , acompanhado dos outros Por-

tuguezes também armados das armas que ti-

nham 5 levantou as mãos dando louvores a

Deos
,

pois lhe moílrára ante de fua morte

os homens de ferro , em cujas forças eftava

a feguridade de feu Reyno , e per cujo fa-

vor os feus defcendentes haviam de perma-

necer per muitos annos cora titulo de Reys
daquella terra. Parece que oefpirito de ho-

mem em as coufas que defeja , pu teme , o
fervor que o enleva á contemplação delias

,

o faz prognoíticar em futuro parte ao feu

fucceíTo. Porque como os cuidados de dia

fazem que o efpirito entre fonhos de noite

eíleja maginando muitas coufas
,
que nós de-

pois vemos polias em eífeito por razão de

Tom. IIL P. L Pp hu-
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huma fympatliia natural , a que a Natureza

obedece ; aíTi em futuro eíia meíina íympa-

thia
5
que he obediente aos influxos celeíles

,

faz aííirmar nao per fé , mas per remor , ou

efperança parte do que teme , ou defeja. Por-

que fabemos que os Aílrologos pêra o prog-

noíHco de qualquer pergunta que llies fazem ,

fazem a raiz da interrogação na liora que

a parte concebeo o defejo de fazer a tal per-

gunta
5
pêra a calcular com o afcendente do

Planeta
,
que então he predominante. E co-

mo os Ariíhmeticos de dous termos notos

tiram hum terceiro per que julgam a ver-

dade da conta proporcionai ; aíil o Aílrolo-

go naturalmente per dous termos notos

,

hum fuperior
,
que he aClivo , e outro infe-

rior paííivo
5
que eílá na concupiicivel , ou

jrafcivel do homem , vem a fyllogizar as

refpoílas que da. E fe eíle terceiro operan-

te julga os cafos alheios per eíle modo , em
que muitas vezes fe engana por nao cal-

cular bem os termos notos ; como nao fera

mais certo o animo de hum homem pruden-

te^ que he mais fiel pêra fe julgar , do que

o pode fer o juizo alheio? Seja como for^

pois deílas couíàs nao podemos mais alcan-

çar, que andar apalpando pêra achar a ra-

zão delles 5 como faz o cego
,
que quer ati-

nar o caminho. O que fabemos em certo

he, que muitas coufas primeiro que feviefc

fexíi
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fem a eíFeituar , andaram muito tempo na

boca das gentes , fem íaber donde nafceo

a tal opinião ; e aííi aconteceo a eíla da gen-

te de Ternate , ora que procedeíle da ima-

ginação d'ElRe7Boleife , ora de outra qual^

quer caufa. E ainda que por razão deílas ar-

mas , com que elle vio armado aFranciíco

Serrão , e feus companheiros , a nós não
competilTe fer havidos pelos homens de fer-

ro , que elle efperava ; fomente pela conf-

tancia , e contínuos trabalhos , e perigos

,

que padecemos em tão comprida viagem fem
canfar

,
propriamente a nós convém o tal no-

me. Qijanto mais que por razão da efpe-

rança
,

que eíle Boleife tinha na continua-

ção do feu Reyno nos de fua linhagem té

hoje, os noíTos por enfiar eíla fua herança

de herdeiro em herdeiro , tem vertido mais

vezes as armas , do que ha de cravos na fíia

Ilha, Té que vindo a reinar Cachil Taba-
rija em tempo que lá em Ternate refidia

'

Trirtão d'Ataíde por Capitão da fortaleza

que alli tinham.os , o anno de trinta e qua-

tro
,
per alguma fufpeita que teve dcUe , o

prendeo , e com os autos de fua prizao o
mandou á índia ao Governador Nuno da
Cunha. E por as culpas não ferem de qua-

lidade de mais caftigo
,

que o trabalho de

tão comprido caminho , elle foi livre , e per

fua própria vontade fe fez Chriílão ^ e hou»

Pp ii ve
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ve nome D. Manuel em memoria d^ElRey D.
Manuel author do deícubrimento daquellas

Ilhas. Parece que permirtio NoíTo Senhor

eíla oppreísão 5 que lhe foi feita de fer pre-

zo 5 e fazer táo comprida jornada pêra dous

eíreitos : hum pêra fe faivar na acceitaçao

do Baptlfm.o , em que fe moílrou fua inno-

cencia : e o outro efFeito foi na obra que

fez no caminho de ma tornada , eílando na

hora da morte. Porque indo eíleRey Dom
Alanuel de Ternate em companhia de Jor-

dão de Freitas
,
que havia de fervir de Ca-

pitão da fortaleza que alli temos , adoeceo

o mcfmo Rey em Malaca , com o qual fi-

cou fua mãi 5 e hum Patê Sarangue , e ou-

tros homens nobres Mouros feus vaífallos
,

que o acompanharam. E Jordão de Freitas

partio-fe via de Maluco por não poder ef-

perar por elle , e fer mui neceííaria fua ida

por caufa das revoltas que lá havia. Parti-

do elle 5 eElRey poílo em eílado de m.or-

rer , fez todolos a^íos de Catholico Chri-

ílão \ e em feu teílamento
,
por não ter legi-

timo herdeiro que o fuccedeíle , fez univer-

fal herdeiro daquelle Rcyno de Ternate com
todolos fenhorios das outras Ilhas a elle fub-

ditas aElB.ey D. João o Terceiro NoíTo Se-

nhor
,
que hoje reina. O qual teílamento le-

vado á Cidade Ternate cabeça daquelle Rey-

210, os principaes, e povo delle receberam

com
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com folemnidade 5 e acceitáram pcrRey, e

vSenhor ao dito Rey D.João, fegundo for-

ma do teílamento \ e pêra mais confirma-

ção , todos per modo de eleição pêra os

reger , e governar , o quizeram , e acceitá-

ram por Rey. O qual adio foi feito com
a bandeira Real deíle Reyno , e pregoes per

toda a Cidade , com poííe aéliial daquella

herança , e com toda outra folemnidade

,

íègundo quer o Direito
,
poílo que ante tí-

nhamos eíla poíTe já adquirida per armas

,

como coníla pelos eftronientos que Jordão
de Freitas Capitão daquella fortaleza tirou

o anno de mil e quinhentos e quarenta e

feíe , fegundo mais particularmente irá ef-

crito em íèu lugar. Per eíta maneira que

acima contámos , ficou Francífco Serrão na-

quella Ilha Ternate com os outros Portu-

guezes de fua companhia tão acceito a El-

Rey
5 que aííí eftimava fua peíToa , como

feu eílado
,
porque havia que nelle o tinha •

feguro pêra feus herdeiros pola efperança

que lhe o efpirito promettia pola caufa que

diiTemos. Sendo já nelle tempo Nehodá It
mael, que viera diante delle Francifco Ser-

rão carregado de cravo , o qual vindo pela

Jaiia , fe perdeo em hum porto da Cidade

Tumbam governada per hum fenhor , a que

elles chamam Sangue de Patê , dignidade

entre elles como acerca de nós o Duque,

B
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E em Março do auno de quinhentos e tre-

ze , Ruy de Brito Patalim Capitão de Ma-
laca , fabendo como a fazenda daquelle jun-

co fe fal?ára , mandou que foíTe por cíIa

João Lopes Alvim com quatro navios. Na
qual viagem foi elle mui bem recebido em
todolos portos da Jaíia ,

principalmente em
a Cidade Sindayo

,
que era de Patê Unuz

,

aquelle Principe que Fernão Peres desbara-

tou em Malaca. E neíle mefmo anno , de-

pois da vinda de João Lopes Alvim , foi

António de Miranda d'Azevedo com huma
Arm.ada ás IlJias de Maluco , e Banda car-

regar de cravo , na qual viagem perdeo hum
junco ; e ambos os Reys aíli de Ternate

,

comoTidore contendiam a quem lhe faria

mais favor no deípacho da carga do cra-

vo que havia de trazer
,
por entre elles ha-

ver contendas , e invejas de vizinhos que

nunca falecem, pofto que o de Ternate fof-

fe genro do outro , caiado com huma fua

filha. Em concertar os quaes António de

Miranda fe mctteo \ e por derradeiro temen-

do-fe elles que aquelle feria mais poderofo ,

que nos tiveífe em fua terra , cada hum ef-

creveo a ElRey D. Manuel
,

pedindo-lhe

houveífe por bem de mandar fazer em fuás

terras huma fortaleza , dando razoes cada

hum per íi do ferviço que lhe fariam. E
quando o requerimento de ambos o puzef-

fe
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fe em confusão , e foíTe cauía de fe não de-

terminar nefta fortaleza que pediam , em tal

cafo elles tinham hiima Ilha commum de
ambos

,
que fe chamava Maquiem , na qual

a podia mandar fazer , e não ficariam com
efcandalo da obra. Vindo António de Mi-
randa tão carregado de cravo , como do
requerimento dcílcs Reys , trouxe comíigo
os Portuguezes

,
que eílavam com Francif-

CO Serrão , e elle não veio a requerimento

d^EÍRey Boleife
,

porque lhe parecia que
vindo-íè elie

,
perdia a efperança que tinha

,

(como diílemos
,
) e quaíi como penhor del-

ia o retinha, em quanto não via a fortaleza

que defejava. E deíla vinda de António de
Miranda d'Azevedo

,
per hum Pêro Fer-

nandes
,
que veio com elle , que era hum

homem dos que eftavam com Francifco Ser-

rão y houve ElRey D. Manuel as cartas

,

que lhe eftes Reys efcrevêram , e foi in*

formado particularmente das coufas daquel-

las partes , e per outras cartas do mefmo
Francifco Serrão. O qual aiém de efcrever

a EiPvcy 5 efereveo a feus amigos , e prin-

cipalmente a Fernão de Magalhães
5
que já

na índia , e em Malaca tinha particular ami-

zade de poufarem ambos ; e por dar maior
admiração áquella fua viagem , engrande-

ceo o modo , e trabalho delia , fazendo a

diftancia daquellas Ilhas dobrado caminho
do
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do que havia de Malaca a ellas , dando en-^

tender que tinha defcuberro outro novo mun-
^ do maior , e mais remoto , e rico , do que

defcubríra o Ahnirante D. Vafco da Gama.
Das quaes cartas começou efte Fernão de

Magalhães tomar huns novos conceitos

,

que lhe caufáram a morte , c metteo eíle

Reyno em algum defgofto , como logo ve-

remos. Neíle mefmo tempo que António
de Miranda partio pêra aquellas partes , e

Jorge d'Aíboquerque pêra Malaca íervir de
Capitão delia , mandou AíFoníb d'Alboquer-
que com elle a Duarte Coelho

, que viera

de Sião
,
que tanto que chegaíTe a Malaca

,

o enviaíTe logo em hum navio com vinte

Jiomens , além dos mareantes , e foíTe fazer

huma caía de madeira em m.odo de feito-

ria na Ilha de Banda pêra ter feita a carga

da noz , mafTa , e cravo pêra os navios

,

que de Malaca a foííem buícar , a qual ida

não houve eíFeito por haver neceílidade de

ir á China , como foi. Peró bailaram as

cartas
, que António de Aliranda trouxe,

pêra ElRey D. Manuel fe determinar em
mandar fazer huma fortaleza naquellas Ilhas

de Maluco
;
porque na Armada que partio

deite Reyno o anno de quinhentos e dcze-

fete , Capitão mor António de Saldanha,

efcreveo ellc a Lopo Soares
,
que então era

Çjoyernador naquellas partes
^

que enviaíTe

a et-
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a efte negocio hiima peíToa apta pêra a tal

obra. Com o qual fundamento D. Aleixo

,

eftando em Malaca , mandou D. Triílao de

Menezes , como atrás fica , o qual fez feu

caminho pela Jaíia , e per Banda ; e a pri-

meira Ilha das dé Maluco que romou , foi

Ternate , onde eftava Franciíco Serrão. E
porque cites dous Reys Boleife de Ternate

,

c Almançor de Tidore (como diífemos ) an-

davam cm. competência a quem nos teria

cm fua companhia ; tanto que -ElRey de

Ternate vio D. Triílão no feu porto , man-
dou-lhe fazer de madeira huma cafa forte

em hum porto chamado Talangame
,

que
fera da Cidade Ternate huma légua

, por

fer o melhor que a Ilha tinha pêra eílancia

das náos , cuidando que hia elle pêra cftar

alli de aíTento. Feita eíla forca , com.ecou

entre os Reys nova defavença ; e mais po-

io que tinham efcrito per António de Mi-
randa

,
que foUe eíla fortaleza em a Ilha

Maquiem que era de ambos. Com o qual

requerimento de também nos querer em fua

terra , veio Cachil Laudim Rey da Ilha

de Bacham de maneira
,
que D. Triftão era

importunado com requerimentos , e parti-

dos que lhe faziam. E vendo elle que fe

começava entre eíles Príncipes differenças

,

que podiam vir a tanto rompimento de guer-

ra ^ com que não houveíle a carga do cra-

vo
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vo que hia bufcar , metteo-fe entre elles pê-

ra os concertar , ou ao menos quietar por

então. E com feu trabalho , e as cartas que

levava deiRey D. Manuel pêra eftes Reys

,

e principalmente com não fazer a fortaleza
,

que cada hum receava fer feita na terra de

feu competidor , os teve contentes. Dando
por efcufa

,
que fua vinda era fomente le-

var aquellas cartas d'ElRey D. Manuel feu

Senhor , e notar a difpoficáo da terra , e fe

era fádia pcra feus valTalios nella eftarem ,

pêra com a refpoíla
,
que elle D. Trilião trou-

xcfle 5 ElRey fe determinaria niíTo. Prati-

cando o qual negocio mais particularmente

com ElRey Boleife de Ternate , difle-lhe

,

que pêra ElRey D. Manuel feu Senhor mais

em breve fe determinar em fazer alli forta-

leza 5 convinha que Francifco Serrão vieC-

fe com eile D. Triftao. Porque como era

homem que fabia bem a terra , e podia dar

a ElRey inteira noticia do quô ddle qui-

zeíTe faber , e amàgo , e fervidor delle Bo-
leife 5 devia confentir que vieífe com elle.

Eíle requerimento aíli corado teve D. TriC-

tão com ElRey Boleife
,
porque fentia del-

le que per outro modo não viria Francifco

Serrão , e elle mefm.o nao fe matava muito

por vir 5 como hom.em que tinha efperan-

ça que havendo-fe de fazer lá fortaleza , e

eílando elle ainda lá^ ElRey D. Manuel o
en-
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encarregaria niíTo. Finalmente D. Triílao fe

pariio daquellas Ilhas com cinco velas , o

ícu navio , e quatro juncos carregados de

cravo , em hum dos quaes vinha Francifco

Serrão , e com elle hum homem nobre per

nome Cachilato
,

que ElRey Boleife man-
dava por Embaixador a ElPvcy D. Manuel
com eíte requerimento da fortaleza

,
que

queria ter naquella Ilha. Mas nao tardou

muitos dias que com hum temporal que ti-

veram , elle D. Triftáo chegou no princí-

pio de Abril do anno de quinhentos e vin-

te á Ilha de Banda com trcs juncos menos
,

Capitães Francifco Serrão , Simão Corrêa

,

e Duarte d'Acoíla. E quando fe vio fem
elles

,
parecendo-lhe que arribaram ás Ilhas

de Maluco
,
por já partir tarde , tornou em

bufca delies
^

por o tempo lhe fervir mais

pêra iíío
,
que pêra Malaca , e achou Fran-

cifco Serrão no porto de Talangame da
Ilha Ternate , onde eftava a caía de ma-
deira

,
que ElRey mandara fazer , e Simão

Corrêa eílava no outro de Bacham , e de
Duarte d'Acofta não teve nova. Vendo el-

le D. IViftão como por a monção fer paf-

fada lhe convinha invernar alli , defcarre-

gou alguma parte do cravo em terra pêra

dar pendor aos navios , e os concertar. E
ante de o tornar a recolher , fendo já no
fim do inverno , mandou-Íhe dizer Simão

Cor-



6'o4 ÁSIA DE João de Barros

Corrêa que lhe foíTc foccorrer
, por quanto

os Mouros o queriam matar. D. Triftáo

com efíc recado
,
peró que ElRey de Ter-

nate liie dizia que não folTe
,

que elle o
mandaria trazer íeguramente

,
porque não

quiz confiar ifto fenao de íi meílno , foi a

Bacliam , e achou fer defmando de íeis , ou
íète Portuguezes

,
que eftavam em compa-

nhia de Simão Corrêa
,
porque a mais gen-

te do junco eram Mouros Malayos m.arcan-

tes. E porque com efta ida de D. Triílao

alguns Mouros cativos
,

que andavam nos

juncos , fogíram pêra a ferra , e elle quiz

culpar a EíRey em o negocio por cujo ref-

peito aili viera chamado Simão Corrêa , e

também em não mandar fazer a entrega dos

efcravos fogidos , de que ambos não cita-

vam contentes Jium do outro ; aconteceo que

fe armou hum arroido (ordenado pêra iílb )

com os Portuguezes do junco de Simão Cor-

rêa
,
que eilavam em terra , fobre que fora

a paixão , aos quacs mataram os Mouros
fcm efcapar mais que hum fó

,
que fe aco-

Iheo a nado ao junco. D. Triílão porque

iíto foi em conjunção que faltou o vento

traveilia , foi forçado fazer-fe á véla , e por

muito que depois trabalhou , nao pode to-

mar a Ilha ; e foi tanto o tempo , e tão

continuado per alguns dias
,

que lhe con-

veio ir-fe á Ilha de Amboino , onde acar

bou
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bou de carreí^ar o navio , com que fe veio

a Malaca : da paixão do qual caio dizein

que íe lhe gerou huma poítliema , de o^ie

morreo em chegando a Malaca , como dií-

femos. Aíli que havendo tantas cauias pre-

cedentes , e mais irem ordinariamente de

Malaca áquelias Ilhvas de Banda , e Malu-

co buícar eípeciaria , dobrando íèmpre efte

requerimento daquelles Reys , ordenou El-

Rey D. Manuel enviar huma Armada a eí^

te negocio
,

que foi a de Jorge de Brito»

E por lua morte íuccedeo ícu irmacr Antó-

nio de Brito 5 como atrás eícrevcmoí; , com
a viagem do qual tornaremos a continuar

nefte ièguinte Capitulo.

CAPITULO VIL

D/l viagem que António ãe Brito fez nas

Ilhas de Banda , e Maluco : e o que paf-

fõu té fazer huma fortaleza em
a liba Ternate,

) Artido António de Brito do Cabo de
Cingápura , onde íe eípedio de Jorge

d'Alboquerque , fez fua viagem per o ef-

ireito de Sabam , levando íeis velas com a

em que elle hia , de que eram Capitães Fran-

ciíco de Brito , Jorge de Mello , Pêro Bote-

lho , Lourenço Godinho , Gafpar Gallo

,

nas qiiaes velas levaria mais de trezentos ho-

mens.
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irens. E a primeira terra que tomou , foi a

Cidade Tumbam da Ilha Jaiia , e daqui foi

á outra chamada Agacim . onde por fer ef-

cala da navegação daquellas partes , e a ella

concorrerem muitas mercadorias , e man-
timentos , deteve-fe dezefete dias

,
proven-

do-fe de algumas coufas, E porque a Ilha

Madura
, qu.e naquelías partes tem nome

,

eílava defronte daoueila Cidade Agacim , e

elie defejava ter informação das coufas del-

ia 5 mandou lá hum navio de rem.o com dez-

efete homens. Os quaes entrando per hum
graciofo 5 e frefco rio

,
per a margem do

qual havia muitas fruirás da terra, aíli como
durioes , e jacas , vianda aíTás golofa a quem
começa de a goílar , aíli enganou os do ba-

tel
5
que fahindo todos em terra a comer del-

ia , os moradores vendo feu defcuido , lhes

tomaram o batel , e os prenderam a todos

,

que não deram pouco trabalho a António de
Brito per via de refgate havellos á mão ; e

ifto ainda com favor do fénhor da Cidade

Agacim
5
que niíTo entervcio. Pvecolhida to-

da eíla gente , eílando já António de Brito

pêra partir , chegou D. Garcia Henriques

com quatro velas , hum navio em que elíe

hia 5 e três juncos , de que eram Capitães

Henrique de Figueiredo hum Fidalgo de

Coimbra , Duarte d'Acoí!a , e Francifco de

Lamar, o qual D. Garcia hia bufcar carga

de
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de eípeci^ria á Ilha de Banda , como or-

dinariamente os Capitães de Malaca cada an-

no mandavam os juncos da terra. Chegado
elle 5 veio naquella conjunção lium junco da
mefina Ilha Jaíia ,

que também fora a Ban-

da bufcar efpeciaria , o qual deo nova co-

mo ia achara gente branca ao medo dos noC-

fos , entrada noyamente na terra , e que lho

deram aellesjáos huma carta pêra navega-

rem íeguramente , fe pelo mar achaíTem. ou-

tra gente da fua companhia. António de Bri-

to , havida a carta , achou fer de letra Caf-

telhana , e dada per Caíleihanos em nome
d'ElRey de Caílella : tão pompoía , e co-

piofa em palavras , como eíta nação coílu-

ma em lua eícritura
^
principalmente em cou-

fas dcíla qualidade , em que eiia efpraia miui-

to. E porque na índia
,
quando ellc Antó-

nio de Brito partio , havia nova que Fer-

irão de Magalhães
,
(de que atrás falíamos

, )
fe fora a Caftella com fundam^ento de ir ter

ãquellas partes , aíTentou com D. Garcia que
podia ler eíla gente de fua companhia , e
que convinha ambos irem em huma conier-

va pêra qualquer cafo que fuccedeíTe naquel-

le caminho. Mas como as coufas do mar
são mui incertas

, principalmente per entre

aquelle número de Ilhas
, que he hum la-

byrintho acertar os feus canaes , e fobre iíTo

muitas correntes,. e mares reveíTos da diíFe-^

rea-
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rença dos ventos ; tendo jd pafíada a Cida-

de Tumbaya , onde íe detiveram três dias ,

amparando no boqueirão de Anjane , alli

lh(^ apanharam as correntes hum junco de

Duarte d'Acoík. O qual indo com a foi-ça

da corrente , lem lhe poder valer , efgarrado

contra o Sul , o melhor que pode , elle , e

os Portuguezes que levava , acolhêram-íe

em huma champana , na qual foram ter á

Jáoa 5 e dahi a Malaca , lem do junco íe

íaber onde fora parar. Paliadas eílas corren-

tes , íendo já na paragem de Amboino , deo-

Ihc huma trovoada que os apartou de ma-

neira
,
que António de Brito correo contra

2 Ilha Banda , aonde chegou fomente com
Lourenço Godinho. Porém depois poucos,

e poucos vieram ter com elle ,
achando já

na mefma Ilha D. Garcia , o qual lhe deo

niais certas novas da Armada de Caílella

,

eoque fizera naquellas Ilhas , de que adian-

te faremos relação. A ntonio de Brito
,
por-

que os navios pequenos que levava haviam

iniíler corregimento por haver muito que

andavam no mar , deo-lhes pendor ; e en-

tretanto por ainda não fer acabado deaílen-

-tar per nós o preço da efpeciaria , e coufas

que davam.os a troco delia aos da terra, fez

contrato com elles ao modo de Cochij
,
pê-

ra aífi o que elles tinham s como o que lhe

nós havíamos de dar eftiyeíTe fempre em
hum
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hum preço
,

porque com a ida de muitos

navios que alii hiam ter de Malaca , depois

que foi noíla , rinliam os noílbs damnado
aquelie rrato em damno íèu , e proveito dos

iiaturaes da terra
;
por lerem os Portuguezes

homens neíte negocio do commercio tão

apreííados , e deícubertos em. feus conceitos ,

que IhQ eílá a parte vendo o anim^o de leu

appetite. E como os Gentios , e Mouros
daqueile Oriente em comprar, e vender são

os mais delgados , e fotiis homens do mun-
do , e fobre iíTo rao pacientes, e frios em
deícubrir feus appetites , e neceílidades

, que
ninguém lhas fente ; íempre neile ado do
comimercio nos levam debaixo, como nós

em os da guerra os fopeamos. Acabadas ef-

tas coufas , e tomada carga pêra os juncos

,

que D. Garcia levava
,

partíram-fe am.bos

via de Maluco , leixando alli algumas velas
,

que fe não puderam tão brevemente aviar,

por acudirem ás coufas que lhe contavam
ierera feitas com a chegada dos Caílelha-

nos. E porque na Ilha Bacham , de que era

RcyLaudim, foram mortos os Portuguezes

do junco de Simão Corrêa , como fe vio

neíle paíTado Capitulo
;
paífando António de

Brito per ella , deteve-íè em quanto man-
dou Simão d'Abreu com alguma gente que
fahifie em huma aldeã fua , e a queimaíTe , e
mataífe os quepudeíTej porque foubeíleEl-»

Tonu IIL P. L Qg Re/
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Rey Laudim que nao ficavam. íem emenda
os damnos , e mal que le faziam aos Por-

tuguezes : e que como aquella íua Ilha fora

a primeira daquellas partes
,
que os encerou

com ferro de morte , com outro tal per el-

les foíTe ella a primeira caftigada. Dado ef-

re caíligo a fcu falvo , foi-íe António de

Brito á Ilha Tidore , de que era P.ey Al-

mançor : a chegada do qual foi a tempo

,

que asccufas daquellas Ilhas
,
principalmen-

te as do Pveyno deTernate, eítavam emen-
tado de fe perder , pêra que convém fazer-

mos huma pequena demora na relação .def-

tas coufas
,
pois tudo he neceíTario ao pro-

feguimenro da hiíloria. Ao tempo que An-
tónio de Brito chegou a eílas Ilhas , era Fa-

lecido ElRey Boleife de Ternate, e dizia-

fe fua morte fcr de peçonha , induíiriada per

Mouros cue andavam naquelle trato do cra-

vo ; vendo quanto eíle Rey defejava termos

úli fortaleza , e quanto elles perdiam fe aíH

foíTe. Sendo já a eíle tem^po
,
poucos dias an-

te do falecimento d'ElRey , morto Francif-

co Serrão , e também, per meio dos Mou-
ros , e fegundo os nciTos depois fouberam ,

quaíi na conjunção que maráram Fernão de
ívlagalhães, como vc-emos. Parece que per-

miítio Deos que ambos não viíTem o rcílo

hum do outro , nem o dos noíTos
,
por fe-

rem caufa do que depois fuccedeo a efte

Rey-
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Reyno; e nos papeis que ficaram dellcFrari-

cifco Serrão fe acharam cartas de Fernão de

Magalhães , em que dava conta de fi , e do

qne efperava fazer em reípofta de outras

qiie houvera delle , como adiante fe dirá. E
ao tem.po que ElRey Cachij Boleife fe vio

no aClo da morte
,
(pofto que não entendeo

a caufa deila
,
) como homem prudente , e

que via na imaginação o fucceíTo do feu Rey-

no nas diíFerenças' que havia de rer depois

de feu falccimie^^nto 5
por leixar dous filhos

lidimos , o maior dos quaes chamado Bo-

linar era de té fete annos
,
que o havia de

fucceder , e outro havia nome Dayalo , e

bafcardos kte , os mais deiles homens ;
or-

denou feu teílamento , em que mandou que

a Rainha fua mulher, que era filha d^ElRey

Almancor de Tidore , fiçaíTe por Tutor de

feus filhos menores , e Governador do Rey-

no. Porque com o favor de feu pai ElRey

Almancor poderia fer temida , e acatada , e

não oufariam os feus mover alguma novi-

dade contra feu filho ; e aíTi encoramendou

a ella , e ao filho fucceíTor , e todolos prin-

cipaes do Reyno no próprio teftamento
,
que

trabalhaííem muito por haver noífa amiza-

de. E não contente com as palavras do tef-

tamento 5 em que fazia eíla encomm^enda-

ção, depois que o teve cerrado, mandou

yir ante íi a Rainha ^ filhos menores , c os

Qg[ ii baf^
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bailardes , com as principaes peíToas de fei

Reyno , e fez-lhes hum arrazoamenro , en-

commendando-lhes a paz , e concórdia en-

tre íi
, porque em o cípirico elie os via to-

dos com a mão armada , não por defcnsac
do Reyno , mas era deítruiçao delle , com-
petindo a quem o havia de governar en-

quanto feu filho Bohaaí legitimo herdeiro nãc
tinha idade pêra iíTo. Por evitar as quaeí

diíFerenças , dk leixava o governo delle ?

Rainha, por confiar na virtude, e pruden-;

cia delia que o podia bem fazer, aíli persi

bem delle , como a prazer dos bons. E quan-
do ella pela occupaçao da creacao de íeus

filhos , e outras couíâs próprias das mulhe
res , não piideíTe acudir a tudo, ella de an
tre elles elegeria algum

, que aajudaíTe nefc
trabalho do governo ; e eíla era a primeira

coufa que pedia a todos , com a qual lua alma
iria deícançada. E a íegunda coufa

, por
também depender da confervacáo , e au-

gmento do feu Reyno , e bem commum de
todos era

,
que fízeíTem grande fundamento

da amizade dos Portuguezes
, porque eftes

os haviam de defender de feus imigos , eíles

lhes haviam de dar fahida ás novidades da
feu cravo , eíles lhes haviam de trazer toda-
Ias coufas , de que tinham neceíTidade pêra
feu ufo , e finalmente neiies haviam de achar
paz , fé 3 verdade, e outras virtudes, que

Xlàr
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rtiaquellas Ilhas fe não achavam : com ta! que
i^hes giiardallem as meímas couías

,
porque

L:om eílas partes fe ganhava o animo dos

homens; e ainda que foíTem diíFerentes em
ei 5 confervar-fe-hiam no fer, e fuftenta-

nento óa vida. E peró que naqueila hora
;m que EIRej propoz eftas , e outras cou-

as
5
que todas vinham a concluir nefias duas

,

)s prefentes tiveíFem animo de as cumprir,

:omo elle faleceo logo fe revolveo tudo

;

ie maneira
,

que faleceo pouco pêra huns

:om os outros virem a rompimento de guer-

a. E o que mais os accendeo a cada hum
)rocurar por fer Governador do Reyno , e

II ter cm poder o novo Rey Bohaat , foi a

idnda de Cachiláto parente d'ElRey Bolei-

e, que (como atrás fica ) veio a Malaca por
eu mandado a Garcia de Sá Capitão delia

,

; quando achou ElRey falecido , trabalhou

ambem por fer hum dos que governaíTem.

^orque comio levava recado que noíTa Ar-
nada não tardaria muito em ir áqueilas par-

es , e naqueila Ilha faríamos fortaleza
;
que-

da que o achaíTem em poíTe pêra com nof-

o favor ficar mais firme neila. A Rainha neC-

:e tempo não fomente era atormentada com
íftas públicas differenças , mas ainda com ou-
:ras que ella íècretamente fentia de feu pai

ElRey Almançor , o qual não efperava mais

pêra com titulo de acudir a ella^ e ao ne-

to.
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to, tomar o Reyno pêra íi
,
que ver trava-í

dos em armas os filhos baílardos , e psren*

tQs d'ElPvcy
5

que eram os que competiam

neíle cafo. A qual coufa elía como mulher

prudente diílimulava , fem dar a entender a

ièu pai que o fentia na maneira
,

que elie

tinha com ella nos coníelhos que lhe man-

dava acerca de como íe havia de haver com
os filhos d^ElRey naquellas competências que

tinham
,
porque tudo hia ordenado pêra el-

ie pôr emefFeito feu propofito. Ecomo c[-

tava aconíèlhada da prudência de feu mari-

do
5
peró que contra fua natureza ella mo-

veífe ifto
,

por fer mui amiga de mandar,

todavia conftrangida da neceílidade , mandoí;

chamar todos íeus enteados , e os principaes

doReyno a confelho , fingindo fer occupa

da na creçao de Icus filhos , e por fua fra

queza natural nao poder acudir aos negó-

cios doRevno, diíTe
,
que ella os mandara

chamar pêra que foubeíTem que daquelle

dia em diante elegia pêra feu ajudador nc

governo daquelle Rèyno a Cachil Daroez

;

porque além de fer irmão de feu íiíhò , e

ter qualidades pêra iíTo , era homem de que

todos haviam de fer contentes ,
por tanto a

elíe obedeceíTem , como á própria peíToa del-

ie 5 e de feu filho. E os negócios da defen-

são 5 e coufas da guerra
,
quando o cafo c

recjuereíre
;>

ella os punha nas mãos delle, c

con-
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confelho de todos
,

por os taes exercícios

pertencerem a eiles , e não a ella. Pofto o

Reyno em aíTocego com efta obra da Rainha

,

íbbre vieram os Caílelhanos áquellas Ilhas ,

os quaes peró que chegaíTem a eíla Ilha Ter-

nate , ella , nem Cachil Daroez os quizeram

receber , e paíTáram-fe a Tidore , onde fo-

ram bem recebidos d'ElRe7 Almançor. Por-

que vendo elle quão inclinados nós eftava-

rnos ás couías d'ElRey Boieife por razão

das obras que delle tínhamos recebido , e

Embaixador que mandara a Malaca , de que

já tinha recado nao tardarem muito ir noí-

ias Armadas áquellas Ilhas , temendo que nos

poderiamos mais afFeiçoar por eílas cauías ao

outro 3 e não' a elle ; e que tendo aquelle

Reyno deTernate fortaleza noíTa , elle Al-

luaiiçor ficava mui acanhado , determinou re-

colher os Caílelhanos
,
que lá foram ter com

duas náos. Porque além deftas razoes
,
que

ElRey Almançor por parte de feu proveito

punha ante íi , deram elles outras em abona-

ção da grandeza , e eílado do feu Príncipe

,

com que houve Almançor que neíla parte de

adjutorio , e favor não tinha menos forte em
ter comngo os Caílelhanos , que os de Ter-

nate terem Portuguezes. Finalmente , elle

lhe deo carga de cravo pêra duas náos , e

recolheo comfigo certos homens
,

que alli

lei^áram em modo de feitorizar cravo pêra

íor^
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tornarem as outras a efíe commercio. Hum
dos quaes homens chamado Joáo de Cam-
pos ,

que ficara alli com nome de Feitor,

tanto que vio António de Brito ao mar
,
pa-

recendo-lhe ferem as náos íuas
,

que dalli

eram partidas , ou de alguma outra Armada
de Caftella , metteo-fe em hum paráo veia-

do em hum faio de veludo , e huma gorra

na cabeça com outras infignias de trajo , que
logo de longe deo fufpeita aos nolTos fer Caf-

telhano. Ao qual ante que houveíTe reconhe^

cimento das noíTas náos , António de Brito

mandou hum calaluz efquipado que trazia

,

€rn que o trouxeram , e deile foube todo o
proceflb de fua vinda , e como carregara

alli duas náos , huma das quaes era partida

per via da noíTa navegação em bufca do Ca-
bo de Boa-efperança. E a outra

,
que tan>

bem partio cm fua conferva
, por lhe abrir

huma grande agua , tornara arribar a Tido^
re ; e depois que foi concertada

,
partira com

fundamento de ir demandar a terra íirrne,

que eilá na coíla das Antilhas , e alli def-

carregar, porfenáo atreverem a tornar pe-

lo efireito per onde vieram. António de
Brito porque eílas coufas fe conformavam
com outras

,
que ellc foubera de outro Caf-

telhano per nomie Alonço d'Acoíla
, que

trazia já em a náo tirado de hum junco

,

.onde o elle achara naquelle caminho , o qual

ei-
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elle náo qiiiz que appareceílb cm quanto pra-

ticava com elloutro
,
pêra ver íe concorda-

vam ambos ; levou também comfigo ajoáo
de Campos 5 e foi furgir no porto da Cida-

de Tidore d'ElRey Almançor , e naquelle

dia nâo houve mais entre ambos que viíica-

çÓes. E quando veio de noite , ouviram os

noíTos grande eílrondo de tam.bores , e huns

íinos de metal
,
que íe uílmi naquellas par-

tes 5 inventados na Jaiia pêra os remadores

ao compaíTo , e tom delles irem cantando

,

e remando ao modo que os Alemães de or-

denança lançam os paíTos remiílbs , ou apreí-

fados , fegundo o fentem no pífaro , e tam-

bor ; e com eíles íinos , e cantares , e outros

inftrumentos daquelle mifler em frota de re-

mos de muita gente , lie coufa muito pêra

ouvir
3
principalmente de noite. E poílo que

alguns dos noíTos tinham já viílo , e ouvido
aquelle feu modo de remar , como fentíram

grande número de navios no rumor de can-

tar 5 e eílrondo dos íinos , e não fabiam com
que propoíito vinham , metteo-os em alvoro-

ço de fe aperceber pêra pelejar ; té que An-
tónio de Brito foi certificado que era Cachil

Daroez Governador de Ternate
,

que per

mandado da Rainha vinha bufcar a elle An-
tónio de Brito 5 ícibendo que chegara á ilha

Bacham. Entre os quaes houve grande fcS-^

ia de falva de artilheria, e peia manha na

Y
vil-
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•viíla de ambos muito maior , o qual prazer

,

e feíla foi pêra ElRey Almançor grande con-
fiísao , e triíleza. Porque bem vio elle que
a diligencia da Rainha de Ternate fua filiia

,

e de Cacliii Daroez em vir tomar noíTa Ar-
mada ao caminho com ráo grande feíla , tu-

do era em feu damno
,
principalmente polo

que tinha feito contra nós no gazalhado , e

carga
,
que tinha dado aos Caílelhanos. E

como homem que queria remediar o pafla-

do ante que mais foífe , veio logo ver x\n-

tcnio de Brito á fua náo , deículpando-fe de
o não ter feito o dia de antes ^ e porém que
em todo o tempo que foíTe , elle o vinha buf-

car como homem mui defejoib de ter Por-

tuguezes naquelle feu porto
,
por fer a cou-

fa que elle tanto tempo havia que procura-

va com cartas , e recados que tinha enviado
a ElRey de Portugal , e aos feus Capitães

,

que eílavam em Malaca. António de Brito

per O mefmo modo lhe refpondco ; e que EI-

Rey de Portugal feu Senhor por cauía def-

tes recados , e cartas
,
que elle tinha envia-

do , o mandava com aquella frota a fazer na-

cuellas Ilhas huma fortaleza no feu porto de
Tidore, ou Ternate, onde a ú\t António
de Brito bem pareceíTe ; havendo refpeito á
difpofiçáo do íitio do lugar , e faude delle

,

e também onde achaíTe melhor gazalhado

,

e mais verdade , e fé. Porque os Portugue-

zes
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zes quando edificavam alguma cafa , em que

eíperavam viver muito tempo , a duas cou-

ías principalmente tinham refpeito , ao fi-

tio , e diíporição do lugar , e á boa , ou má
vizinhança; porque na primeira feguravam

a faude corporal , e na fegunda paz , e ver-

dade 5 de que dependem todolos bens da vi-

da. E porque elle achava aqueila fua Ilha

occupada com os novos hofpedes ,
que nel-

la agazalhára , vindo elles alli mais acafo que

por os elle procurar , ou chamar , como ri-

jiha feito aos Portuguezes , a elk lhe pare-

cia eícufado bufcar porto naquella lua Ilha,

pois elle Almançor eftava fatisfeito daquel-

ies novos amigos. E que por ilTo fe queria

partir pêra Ternate , onde efperava recado

do que ElRey de Portugal íeu Senhor lhe

mandava que fízeíTe naquelie caio , fobre que

lhe logo elcreveria em a primeira m.onçao.

ElRey Almançor ficou tao confufo com ef-

tas palavras
,
que todas as fuás foram huiiias

defculpas mal atadas , ás quaes Cachii Da-

roez refpondeo ,
porque via que EJRey re-

torcia tudo a que era mais razão fazer elle

António de Brito fortaleza naquella fua Ilha
,

que em Ternate. E foi entre elles a perfia

tão travada, e Cachii Daroez fallava com
huma liberdade de fé

,
que nos rinha guar-

dada , e tão confiado cm fua peffba , como
cavalleíro que elle era

,
que foi neceíTario

ian-
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lançar António de Brito o baílâo no meio.

E depois que de huma parte , e de outra fe

altercou mais brandamente , diííe elle a El-

Rey
,
que queria mandar ver os portos da-

queila íua Ilha
;
porque viílos os delia , e os

de Ternate , conformar-fe-hia com o regi-

mento , que lhe pêra iíTo dera ElRey íeu Se-

nhor. ElRey já mais contente de li , efpe-

dio-fe de António de Brito , dizendo
, que

elle fe hia a terra pêra lhe mandar entregar

aquelles hofpedes
, por cuja cauía ante elle

tanto rinha perdido ; cá nao os queria ter

comfígo
,

pois elle íe defcontentava diíTo.

João de Campos o Feitor dos Caílelhanos

como íeníio o cafo , náo lhe faleceo diícri-

çáo pêra requerer a António de Brito que

mandaiTe pôr em cobro a fazenda , que alli

tinha 5 e que a nao leixaíTe em poder d'El-

Rcj. Ao que António de Brito refpondeo
,

que a foíTe elle recolher ; e que pois as peí-

foas, que comella eftavam haviam de vir,

e eram de mais preço , onde elles eftiveíTem
,

eílaria ella com. elles feguramente. E pêra if-

fo mandou com elle a Liíuarte de Lix
,
que

era Eícrivao da Feitoria
,
pêra que além do

inventario que os Caílelhanos fízeíTem del-

ia , fizelTe elle outro por mais íegurança da

fazenda d'ElRey de Caftella
,
que elles di-

ziam ter alli. Finalm.ente recolhida ella , e

os Caílelhanos que a trouxeram em feu po-

der ,
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der 5 António de Brito fe foi com Cachil

Daroez a Ternatc ^ onde o novo Rey , e

fua madre com todclos principaes o rece-

beram com grande apparato , e tanto pra-

zer , e feita , como que entrava naquella

terra hum remidor de feus trabalhos , e de-

fenfor de todas. António de Brito
, poílo

que mais por contentar EIRey Almançor,
que por defejar fazer fortaleza em Tidore

,

elle mandaíTe lá correr todolos portos ; to-

davia fe achara outro melhor que o de Ter-
nate, por então elle o acceitára té aíToce-

gar o animo daquelle Mouro fobre as cou-

fas em. que os Caílelhanos o tinham metti-

do
5
poílo que elle íe moílrava diíTo muito

arrependido. Mas como o de Ternate , ain-

da que foíTe recife , era melhor que todo-

los de Tidore , teve qUc apparente efcufa

de não fazer lá fortaleza
,
que não foi pou-

ca dor peraElRey. Elegido eíle lugar
, por

não haver outro melhor , e mais eílar pe-

gado na Cidade Ternate , começou Antó-
nio de Brito entender na obra ; e a primei-

ra enxadada que fe deo no feu alicerce, e

pedra que fe nelle lançou, foi per mão de
António de Brito a vinte e quatro dias de
Junho do anno de mil e quinhentos e vin-

te dous , eílando elle , e todolos noíTos com
eapellas na cabeça , e grande fefta por a

folemnidade do dia
,

que era de S. João
Bap-
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Baptifta ; e todolos outros Fidalgos , cavai-*

leiros 3 e gente de armas fizeram outro tan-

to , e por memoria deílc fanto houve a for-

taleza nome S'. João,

CAPITULO VIII.

Como Fernão de Magalhães fe foi a Caf-
tella em deferviço delKey D, Manuel , e

ãs califas porque : e como ElB^ey D. Car^
los de Caftella ,

que depois foi Emperador ,

ãcceitou feu ferviço , e fe determinou em
€ mandar ãs Ilhas de Maluco per nova
navegação.

A Trás efcrevemos como Francifco Ser-

jl\. rao das Ilhas de Maluco onde foi ter

efcreveo aisrumas cartas a Fernão de Ma-
galhães

,
por fer íeu amigo do tempo que

ambos andaram na índia
,

principalmente

na tomada de Malaca , dando-lhe conta das

Ilhas daquelle Oriente. Ampliando ifto com
tantas palavras , e myílerios , fazendo tanta

diíiancia donde eílava a Malaca
,
por fazer

em íi pêra méritos de feu galardão ante

EiRey D. Manuel
,
que parecia virem aquel-

Ias cartas de mais longe que dos Antípo-

das , e de outro novo mundo , em que ti-

nha feito mais ferviço a EiRey , do que
£zera o Almirante D. Vafco da Gama no
delcubriraento da índia. As quaes cartas fo*

ram
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ram viílas na mão de Fernão de Alagai haes ,

porque fe prezava clle muito da amizade

de Franciíco Serrão , e cm as moílrar de-

nunciava aquelle grande ièrviço que tinha

feito a EiRej; e também eJle cílribou lo-

go tanto neiías para o propouto cue delias

concebeOj que não fallava em outra coufa.

O qual propoíito fe vio depois em cartas

feias
5

que fe acharam entre alguns papeis

,

que ficaram per falecimento de Francifco

Serrão lá em Maluco
,
que António de Bri-

to mandou recolher , e eram refpoílas das

que lhe eile Francifco Serrão efcrevia
;
(co-

m.o ora veremos
, ) nas quaes dizia

, que

prazendo a Deos , cedo fe veria com. elle

;

e que quando não foíTe per via de Portu-

gal 5 ièría per via de Caílella
,
porque em

tal eílado andavam fuás couías : por tanto

que o efperaífe lá
,
porque já fe conheciam

da poufada pêra elle efperar que ambos fe

haveriam bem. E com.o o dem>onio fempre

no animo dos homens move coufas pêra

algum máo feito , e os acabar nelle , orde-

nou cafo pêra que efte Fernão de Maga-
lhães fe defconíentaífe de feu Pvcy , e do Rey-
no , e mais acabaíTe em máos caminhos

,

como acabou , e foi per efta maneira. Ef-

tando eile Fernão de Magalhães em Aza-
mor , fendo Capitão daquella Cidade João
Soares , em huma corrida que fe fez contra

os
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OS Mouros a hum repique , foi eile Fernão
de Magalhães ferido com huma lança de
arremelTo ; e parece que ihe tocou em al-

gum nervo da juntura da curva , com que
depois manquejava hum pouco. Sobre o
c]uai cafo fuccedeo em huma entrada que
fez João Soares

,
por fer coufa notável

,

fegundo contamos em a noffa parte Africa

,

lè chama a de Lei de Farax , em que fe to-

jnaram oitocentas c noventa aimas , e duas

mil cabeças de srado vacum , da a uai ca-

valgada João Soares por razão de fua alei-^

jão , e lhe dar algum proveito , fez quadri-

lheiro mor a efte Fernão de Magalhães , e

com elle a hum Álvaro Monteiro. Os quaes
,

jcgundo fe depois os moradores da Cidade
aqueixavam

,
por razão das partes 'que ha-

viam de haver da cavalgada , ambos met-

têram bem a mão nella
,
principalmente no

gado j dizendo que venderam aos Mouros
de Enxouvia quatrocentas cabeças. E o con-

certo foi
5

que vieííem de noite por dlc

por o terem ao longo do muro da Cida-

de ; e depois de fer levado , e que os Mou-
ros o teriam já poílo em falvo , fizeram re-

picar , dizendo
,
que furtavam o gado , e

ao outro dia foram pela trilha delle , cui-

dando que eílava ainda daquém do rio , e

foram dar no váo per onde o paííáram. Fer-

não de Magalhães
,
paffado eíte Ímpeto da

mur-
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niurmul'ação , como era coufa de muitos,

a que ninguém quiz acudir, principalmen-

te por fe vir João Soares de Azamor , e ir

de cá por Capitão D.Fedro de Soufa
, que

depois foi feito Conde do Prado , nefta en-

volta de Capitão novo veio-íe elle também
pêra eíle Reyno íem licença de D. Pedro.

E como elíe Fernão de Magalhães era ho-

mem de nobre Tangue , e de ferviço , e tam.-

bem mianquejava da perna , começou ter lo-

go alguns requerimentos com ElRej Dom
Manuel , entre os quaes dizem que foi ac-

erefcentamento de lua moradia : coufa que

tem dado aos homens nobres defte Reyno
muito trabalho; e parece que he huma ef-

pecie de martyrio entre os Portuguezes , e

acerca dos Reys cauía deefcandalo. Porque

como os homens tem recebido por opinião

commum
,

que as mercês do Príncipe da-

das per mérito de ferviço são huma julliça

commutativa
,

que fe deve guardar igual-

mente em todos
,
guardada a qualidade de

cada hum
5
quando lhe negao alua porção,

peró que o íbífrao mal , ainda tem paciên-

cia ; mas quando vem exem.plo em feu igual ,

principalmente naqueiles a que aproveitou

mais artifícios , e amigos
,
que méritos pró-

prios 5 aqui fe perde toda paciência , daqui

nafce a indignação , e delia ódio, e final-

iiiente toda defefperaçao , té que vem com-

Tom, IIL P. /. ' Rr met-
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inetter crimes , com que damnam a fi , e a

outrem. E o que mais damnou a Fernão

de Maí^alhães , que mais meio cruzado de

accrefcenramiento cada mez em lua m.ora-

dia
5

que era íeu requerimento , foi
,
que

alguns homens
,

que fe acharam em Aza-
mor no tempo que elle lá eíkve , íbbre a

fama que trouxe do furto do gado , come-
çaram dizer que a fua manqueira era fingi-

da 3 e artificio pêra feu requerimento. As
quaes coufas com outras

,
que elle íoltava

como homem indignado , vieram á noticia

d'ElRey , com que lhe entreteve feu dci-

pacho. Accrefcentou-fe mais em feu damno
efcrever D. Pedro de Soufa Capitão de Aza-
mor a EIRey, como elle Fernão de Ma-
galhães fe viera fem fua licença , e o que

tinha feito na cavalgada , fegundo fe os mo-
radores queixavam

;
que pedia a Sua Alte-

za mandaíle faber como paílava pêra lhe

dar a em.enda que miCrecia. Fernão de Ma-
galhães

5
poílo que com palavras fe queria

juílif-jcaranteElRev , não Ihasquiz receber^

e m-andou que fe foíTe logo a Azamor li-

vrar por juíliça
,
pois lá era accufado. Clie-

gadc lá , ou porque elle feria limpo deíla

culpa , ou ( fegundo fe m.ais aííirma
,
) os

fronteiros de Azamor polo não avexar o
não accufárnm , elle fe tornou a eíle Rey-
no com a fentença de feu livramento

j
pê-

ro
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ró íempre lhe EiRey teve hum entejo. E
quando veio ao deípacho de feus requeri-

mentos
,
porque nao foram á lua vontade

,

poz elie em obra o que tinha efcrito a Fran-

ciíco Serrão íeu amigo
^
que eílava em Ma-

luco ; donde parece que fua ida pêra Caí-
tella andava no feu animo de mais dias, que
movida de accidcnte do deípacho. E pro-

va-fe
,
porque ante de o\e^) íenipre anda-

va com Pilotos , Cartas de marear , e altura

de Lefte , Oelle ; matéria que tem lançado

a perder mais Portuguezes ignorantes , do
que sáo ganhados os doutos per elia

, pois

ainda nao vimos algum que o puzeíTe em
eíFeito. Da qual prática que tinha com efta

gente do mar, e também por dlc ter hum
engenho dado a iíTo , e experiência do tem-
po que andara na índia com moílrar as

cartas
,
que lhe Francifco Serrão efcreveo

,

começou femear nas orelhas defta gente

,

que as Ilhas de Maluco eííavam tao Ori-

entaes
,

quanto a nós
,
que cahiam na de-

marcação de Caílella. E pêra confirmação

deíla doutrina
5
que femeava nas orelhas dos

mareantes , ajunrou-íe com hum Ruy Fa-
leiro Portuguez de nação Aftrologo judiciá-

rio , também aggravado d'ElRey
,
porque

o não quiz tomar por eíle oíiicio , como fe

fora coufa de que ElRey tinha muita ne-

ceíTidade. Finalmente, avindes ambos Jieíle

Rr ii pro-
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propOiíto de darem algum defgoílo a E!-

Rey 5 deram comfígo em Sevilha , levando

alguns Pilotos também doentes deíla fua en-

fermidade , e lá acharam outros amorados
defte Reyno , com que .fizeram corpo de

fua abonaçáo por naquella Cidade concor-

rer muita gente deíle miíler domar porcau-

h das Armadas que íe alli faziam pêra as

Antilhas. Na qual Cidade achou elle Fer-

não de Magalhães gazalhado^ e favor pê-

ra fuás couícis em cafa de hum Diogo Bar-

bofa natural Portuguez
,
que no anno de

quinhentos e hum
,
(como atrás efcreve-

iTios
,
) na primeira Armada foi comi João

da Nova por Capitão de hum navio, que

era de D. Álvaro irmão do Duque de Bra-

gança D. Fernando. E no temipo que qUq

D. Álvaro andou cm Caílella , efte Diogo
Barbofa teve por clle , com.o Alcaide mor,
o caílello de Sevilha. Do qual gazaihado

,

que Fernão de Magalhães recebeo delle Dio-

go Barbofa , e parentefco que também en-

tre elies havia , veio o mefmo Fernão de

ívi,aí?aihães cafar com humia fíllia fua , iá

acreditado por ElRej D. Carlos de Caicel-

la
,
que depois foi eleito por Emperador

,

e Rey dos RomiSnos. Ao qual Rey Álva-

ro d'Acoíla Camareiro , e Guarda-roupa mor
d'EIRey D. Manuel

,
que então eftava ein

Caílella por feu Embaixador fobre o cafa-

men-
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iTiento da Infante D. Lianor , requereo que

não qiiizeíTe intentar a tal empreza
,
por íer

coufa que pertencia a eíle Pveyno , dando

pêra iíTo as razoes , e caufas da antiga de-

marcação feita entre eftes Pvcynos de Por-

tugal , e Caílella. E primeiro que com elle

tiveíTe eíla prática , a tivera com o mefmo
Fernão de Magalhães

,
provocando-o a que

deíiíliíTe daquella opinião
,
pois no que com-

mettia não íòmente oíFcndia a Deos , e a

feu Rey , mas ainda maculava perpetuamen-

te fua honra , e damnava a feus parentes

,

e finalmente era caufa de haver paixões , e

defgoftos entre dous Reys tão amigos , lia-

dos , e parentes. As quaes razoes deo por

efcufa ter já dado palavra defi aElRey da

Caílella , como que em não ir avante com
ella offendia mais a fua alma , e menos em
íeguir íua indignação. ElRey de Caílella

comio eílava nam^orado das cartas , e pomas
de marear

,
que Fernão de Magalhães lhe

tinha moílrado , e principalmente da carta

que Francifco Serrão efcreveo a clíe Fer^

não de Magalhães de Maluco , em que el-

le mais efcorava , e aíli das razoes delle , e

do Faleiro Aftrologo , tiveram eftas pintu-

ras, e palavras de homens indignados mais

força pêra EIRey fe determinar em- mandar
huma Armada a eíle negocio

,
que quantas

razoes lhe aprefentou Álvaro d'Acoíla ;,
fen-

do
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do no maior fervor da Irãnça que ElRey
queria ter com elle

, que era tratando o ca-

famento da Infante D. Lianor com qIIq ,

que fe então fez , como particularmente ef-

erevemos em fua própria Clironica. As quaes

vodas por ferem neíla conjunção
, parece que

trocaram a ordem de todalas dos Príncipes
,

porque as mais das pazes que fe entre el-

les fazem ,
paíTadas muitas diíferenças

,
guer-

ras , e contendas , a paz deílas coufas fe re-

mata per cafamentos á maneira de Come-
dias : e cíle cafamento , e nova liança d'El-

Rey D. Manuel
,
por guardar o decoro das

Reaes peíToas com que fe tratava , e fazia

;

houveíle mais refpeito ao modo
,
que a cou-

fa , e cauía de tanto parentcfco
,
porque te-

ve o princípio no fim das Tragedias
,

que
acabam em trabalhos , e defgoílos , como
daqui procederam. Porque o intereíTe he tão

próprio a íl mefmo
,
que como faz aiTento

no animo de alguém ^ poucas vezes dá lu-

gar a outras razoes
,
por mui conjuntas , e

obrigatórias que fcjam. Finaknente EIRey
D. Carlos de Caftella pêra eíle novo deícu-

brimento
,

que Fernão de Magalhães pro-

líiettia , mandou arm.ar cinco velas , de que

o fez Capitão mor , e os outros Capitães

haviam nome , Luiz de Mendoça , Gafpar

de Quexada
, João de Cartagena, e João

^ Serrão ; todos naturaes Caílelhanos : e aíli

to-
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toda a mais gente da Armada
,

que feria

té duzentas ecincoenta peffoas , em que en-

travam alguns Portuguezes , delles parentes

delle Fernão de Magalhães , afii como Duar-

te BarboCi feu cunhado, e Álvaro de Mcf-
qulta , e Eílevao Gomes , e João Rodrigues

Carvalho , ambos Pilotos , e outros homens
induzidos per elles. E nao foi o Aíirologo

Ruy Faleiro , ou porque fe arrependeo da
jornada , ou por ver per fua aílrologia em
que íim havia de parar aquella Armada

,

e fegundo dizem íingio doudice; mas per-

mittio Deos que foíle ella verdadeira , com
que ficou prezo em Sevilha na cafa dos dou-

dos , e em feu lugar foi outro Aílrologo

cliamado Andres de San Martin , homem
douto na fciencia de Aftronomia , fegundo

vimos nas operações que fez nella viagem
,

de que adiante faremos declaração. Mas
parece que também eíle nao calculou bem
a hora do 'dia que a Armada partio de Sao
Lucar de Barrameda

,
que foi a vinte e hum

dias de Setembro do anno de quinhentos e

dezenove
,
pois nao vio como elle , e Fer-

não de Magalhães haviam de acabar na
Ilha de Subo ; nem menos vio a juftiça

,

que fe fez entre elles dos Capitães , nem
quanta fortuna aquella Armada paífou , co-

mo fe verá neíle feguinte Capitulo. -

CA«
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CAPITULO IX.

l)a viagem que Fernão de Magalhães fez
com efta frota \ e o que fuccedeo a elle

,

€ a ella té defcuhrtr hum ejlreito
,
que

pajfava ao mar do Ponente,

PArrida eíta frota de S. Lucar de Barra-
meda , foi ter ás Canárias , onde fe de-

tiveram quatro dias; e aqui veio a Fernão
de Magalhães huma caraveila , na qual di-

zem que lhe veio avifo que tiveíTe tento em
íi

,
por quanto os Capitães que levava hiam

com propoíito de lhe náo obedecer. E peró
que ao diante elles vieram commetter efte ca-

fo, mais parece que procedeo dascaufas do
caminho , e do modo que elle Fernão de
Magalhães fe havia com elles

, que de o le-

varem em propofiro. Porque paliados o Pvio

de Janeiro da noíTa Provincia de Santa Cruz
,

a que vulgarmente chamam Braíil , tanto que
começaram achar os mares frios

,
principal-

mente do rio da Prata por diante
,
que eílá

em trinta e cinco gráos
,

quizeram os Ca-
pitães pedir razão a elle Fernão de Maga-
lhães do caminho, e do que efperava fazer,

vendo que não achava cabo , nem eftreito

,

de que ú\q fazia tanto fundamento. Aos quaes
elle refpondia

,
que o leixaífem fazer

, que
elle o entendia mui bem, dando-lhes cnicn-r

der
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der que fobre feu confjlho pendia todo

aquelle negocio, e nao delles. Seguindo feu

defcubrimento , chegaram, a dous dias de

Abril do anno de quinhentos e vinte a hum
rio a que chamaram de S. Julião ,

que eltá

em cincoenta gráos , e iilo já com tantas tor-

mentas 5 e frios
5
que os mareantes náo po-

diam marear as velas
;
porque naquellas par-

tes o inverno em proporção de clima he mais

frio que da parte do Norte , aíli por razão

do auge do Sol , como querem os Aílrono-

mos^ como porfer defabrigado de terra fir-

me da parte do pólo. No qual rio houve
entre o Capitão mor, e os outros coníiilta

fobre a navegação que fizeram , e tinham por

fazer , da qual procederam algumas paixões

entre todos. Cá Fernão de Magalhães não

recebeo bem nenhum de quantos inconve-

nientes lhe puzeram fobre irem mais avan-

te , ante fe determinou que havia de inver-

nar alli, e como vielTe o verão, profeguir

no defcubrimento do cabo , ou eílreito té fe-

tenta e cinco gráos , dizendo , que pois os

mares da coíla de Noruega , e Islanda
, que

GÍtavam em maior altura , no tempo do feu

verão eram tão faciles de navegar , como os

de Hefpanha , aíH o feriam aq-aelles. E por-

que Fernão de Alagalhães nella prática íe

inoíirou izento , e não fujeito aos votos dos

Capitães^ e Pilotos, houve entre todos mur-^

mu-
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niuraçâo : os principaes , e de nieJIior juizo

alfirmando-íe que aquelle deicubrimento iiáo

era proveitofo aos Reynos de Caftella
,
por-

que ainda que onde elíes eftavam
,
que era

em cincoenta gráos de altura , fora cabo
^

ou eílreito
, já nâo era clima pêra fe nave-

gar de tao longe. E fe os mares de Noru-
ega , e Islanda fe navegavam , como elie

Fernão de Magalhães dava por razão , iílo

era per gente natural da mefma terra , ou tão

vizinha a elles
, que em efpaço de quinze

dias àc navegação podiam chegar ao mais

remoto dclles. Mas vir deCaílella, e paíTar

a linlia Equinocial , e correr a coíla de to-

tlo o Braíil
,
que haviam miíler mais de féis

,

ou fete mezes de navegação , e em tão di-

verlbs climas que na mudança de hum fe mu-
davam os tempos , eram todos eftes perigos

perdição de náos , de gente , e de tanta fub-

ílancia de fazenda
,
que importava mais em

proveito commum ,
que todo o cravo de

Maluco
,
quando tão fácil foíTe o caminho ,

que eílava por paíTar da banda do outro

mar , 'que ainda tinha por defcubrir. A ou-

tra gente commum
,
que não tinha elle dif-

curfo , dizia
,
que elle Magalhães por fe reC-

tituir na graça d^ElRey de Portugal , a quem
tinha offendido naquella em.preza que toma-

ram 5 os queria a todos ir metter em parte

onde morreíTem, e depois tornar-fe a Por-

ta-
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tugal. Finalmente como todos nao fc po-

diam amparar do frio , e padeciam trabalhos

incomportáveis , ajuntando eíla impaciência

ao eícandalo", copiláram eíles três Capitães

João de Cartagena, Gafpar de Qiiexada , e

Luiz de Mendoça de prender, ou matar a

Fernão de Magalhães , e tornar-fe pêra Caf-

tella , e dar razão do que té li tinham paf-

ílido , e da contumácia delle. Fernão de Ma-
galhães íabendo eíla ília coníulta , teve mo-
do como mandou matar Luiz de Mendoça
dentro na fua náo ,

que eílava de fóra da bo-

ca do rio
,
per hum Gonçalo Gomes de Ef-

pinhofa
,
que fervia de Meirinho da Arm.a-

da , levando-lhe hum recado de fua parte

;

e tanto que eíle foi morto ás punhaladas

,

prendeo os outros dous , de que o Gafpar

de Qiiexada Jogo foi efquartejado vivo , e

aíli o Luiz de Mendoça depois de m.orto. E
porque na Armada nao havia quem ferviíTe.

deíle officio , deo Fernão de Magalhães a

vida a hum criado de Gafpar de Qiiexada

pêra o fazer, por elle fer comprendido ha
traição do fenhor

,
porque com titulo de tré-

dores ao fervico d'ElRev de Caílella fe fez

eíla juíliça. E a João de Cartagena foi per-

doada aquella morte natural , e houve ou-
tra eivei de perpétuo degredo naquella er-

ma terra ; e com elle ficou também hum Clé-

rigo
^ que tinha a mefma culpa , cojii trinta

ar-
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srrates de pão a cada hum pêra fe manter.

E peró que muita gente era com elJes neí-

ta conliilta , fomente em luas peílbas fe fez

juíliça de todos
, porque havendo de punir

os culpados
,
poucos lhe ficariam pêra fazer

fua viagem ; mas no trabalho que deo a al-

guns , receberam aliás de pena. Porque co-

mo elle aíícntou de paíTar alli o inverno

,

que eram efres mezes , Maio , Junho , Julho,

e Agoilo
,
que o Sol anda cá parte do Norte ,

que habitamos ; nelie tempo não fomente os

occupou em corregimento dasnáos, que era

couía piedofa ver o que padeciam com frio
,

mas ainda os mandou entrar pela terra den-

tro que foíTem defcubrir , e a tentar fe ou-

viam da outra parte algum tom do mar
,
pro-

mettendo mercê áquelle que trouxeífe algu-

ma boa nova. Na qual ida entraram vinte

léguas pelo fertao , em que gailáram dez

dias j e trouxeram comíigo huns homens da
terra , cujos corpos paílavam de doze pal-

mos 5 aos quaes o Capitão mor mandou dar

dadivas , e reteve dous por moílra de fua

grandeza , e os trazer a Caftella ; mas du-

raram pouco por fer gente coílumada comer
carne crua. Nefte mefmo tempo fe lhe per-

deo hum navio , Capitão João Serrão , o
qual elle Fernão de Magalhães mandara dian-

te ver fe achava algum cabo , ou eítreito.

E poiio que a gente fe falvou daquelle nau-

fra-
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fragio 5 fendo donde a Armada ficava té vin-

te léguas 5 cm onze dias que parte da gen-

te melhor diípofta a veio bufcar per terra

,

padeceram tantos trabalhos de fome, efrio,

que quando chegaram quaíi os nao conhe-

cia
5
por virem fcmel haveis á mefma mor-

te , e os mais que lá ficaram m.andou vir

Fernão de Magalhães em hum batel. Par-

tido daqui , onde lhe faleceo alguma gente

de frio, e trabalho de repairar as náos , foi

coílcando a terra , entrando em bahias , e

portos por ver fe achava algum eíbeito , té

cue checaram a hum cabo a vinte dias de

Outubro , a que cham.áram das Virgens
,
por

fer no dia que a Igreja celebra a feíla das

o, ze mil , o qual eftá em cincoenta e dous
gráos ; e diante delle obra de doze léguas

acharam a barra de hum efireito , quq eíla-

va em altura de cincoenta e dous ^ráos

,

cincoenta e féis minutos , e linha de boca
cbra de huma légua. E com.o pela grande

força da corrente que trazia, e diligencias

que mandou fazer , e íinaes de baleas mor-
ras que achavam, na praia , Fernão de Ma-
galhães entendeo que eíiava na boca de al-

gum eílreito
,
que paíTava a outro mar lar-

go , mandou fazer grande feíla per todalag

náos , como que alli eííava o fim, de toda
fua efperança. E porque entre agente havia

grande rumor febre o pouco mantimento que

ij ti-
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tinham , viílo como elle Fernão de Maga-'
Ihaes fe determinava de entrar pelo eílreito j

e feguir íeii intento , mandou lançar hum
pregão per todakis náos

,
que qualquer peí-

íoa que fallaíle em não haver mantimento,
que morreíTe por iíío. Com a qual determi-

nação elle entrou pelo eílreito
,
que em par-

tes tem largura de tiro de efpingarda , e bom-
barda , e cm outras de légua , e légua e meia

,

tudo de huma parte , e da outra terra alta
,

muita delia eícaldada dos ventos , e a outra

com arvoredo , em que havia acipreílcs. E
no cume das mais altas motanhas viam ja-

zer a neve 5 como que todo anno eftava fem
fe derreter 5 e alguma declinava a cor celef-

te , ou de mui antiga , e recepta , ou de

qualquer outra couíli natural
,

que a g^rxlQ

não alcançava. Sendo já per dentro do qual

efrreito té cincoenta léguas, vendo per a ri-

beira áoMQ angras , rios , e eíleiros
,
que en-

travam pela terra
,
paílãram hum lugar mais

eílreito
,
que fe fazia entre duas ferras mui

altas , e além deíla eílreiteza viram que íè

fszia cm dous braços. Fernão de Ma£;alhães ,

porque fe não íbube determinar qual daquel-

les era o que paíTava a outro mar
,
pelo da

parte do Sul m.andou entrar huma não, Ca-

pitão Álvaro de Mefquita
,
que foíTe defcu-

brir o que lá hia dentro ; e pelo outro man-

dou huiai batei
,
que logo tornou ^ defcu brin-

do
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do fomente té doze léguas. E porque elle poz
limitação á náo

,
que aos ires dias tomaííe

com nova do que achava , e ei am já palia-

dos Íeis , mandou outra náo que a foíTe buf-

car , o Capitão da qual tornou dahi a trcs

dias , ícm achar noticia alguma. Fernão de

Magalhães deíejando íaber o que era feito

delia , dilfe ao Aíírologo Andres de San Mar-
tin que prognoílicaíTe pela hora da partida

,

e fua interrogação ; o qual refpondeo que

achava íer a náo tornada pcra Caílella , e

que o Capitão hia prezo. E poílo que Fer-

não de Magalhães não deo muito credito a

iíTo 5 todavia paíTcu aíFi
;
porque o Piloto

com favor de toda a gente fe fez á volta

de HeiJ3anha j e ainda íbbre o Capitão Ál-

varo de Mefquita o contrariar , foi ferido

,

e prezo , e vieram-fe per onde leixavam os

dons degredados João de Cartagena , e o
Clérigo , e chegaram a Caílella paíTados oi-

to mezes depois que fe partiram de Fernão
de Magalhães. Elle quando fe vio fem aquel-

la náo , Dor nella ir Álvaro de Mefcuita

,

e alguns Portuguezcs , e não ficava com mais

favor que de Duarte Barbofa , e alguns pou-

cos de que fe efperava ajudar
5
porque toda

a outra gente CaíleJhana eftava delle efcanda-

lizada , além do avorrccimento que tinha

áquella jornada poios grandes trabalhos que
tinham palTado , ficou tão confufo, que fe

não
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nao íabia determinar. E por fe juílificar com
elles do que ih receava

,
paíTou dous man-

dados íeus ambos de hum theor pêra as duas

Jiáos , feni querer que as peílbas principaes

vieílem a ellc
; já como homem que não que-

ria ver na íua liáo muito ajuntamento , te-

mendo alguma indignação delles , fe lhe não

rcrpondeíle á fuâ vontade. E porque hum
deites íeus mandados foi ter á náo , Capi-

tão Duarte Barbofa , onde eftava o APcrolo-

go Andres de San Martin , o qual regiílou

eite mandado em hum livro , e ao pé poz

fua reípofta pêra em todo tempo clle dar ra-

zão de fi j e eíle feu livro com alguns pa-

peis feus
5

por elle falecer naquelias partes

de Maluco , nós os houvemos , e temos em
noffo poder , como adiante diremos ; nao

parece fora da hiíloria pôr aqui o traslado

deíle mandado , e a refpofta delle Andres

de San Martin
^
porque fe veja nao per nós

,

mas per fuás próprias palavras , oeftado em
que elIes hiam ; e o propoíito delle Fernão

de Magalhães no caminho que fc efperava

commerter per vida do noífo defcuberto ,

quando lhe faieceíle o que elk defejava achar,

E peró que em a noíTa linguagem , eílas são

iuas palavras formaes , e frafes da efcritura
,

fem mudar letra , fegundo eílava regiílado

per Andres de San Mardn , como diílemos :

Eu Fernão de Magalhães Cavalleiro da Or-

dem
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deni de Sant-Iago , e Capitão geral defia

Armada^ que Sua Magejlade envia ao def-

cuhrimento da efpeciaria , <í^c. Faço faher

a vós Duarte Barbofa Capitão da não Vi-

toria , e aos Pilotos , Mefires , e Contra^

meftres delia , como eu tenho fentido que a
todos vos parece coufa grave efiar eu de-

terminado de ir adiante ,
por vos parecer

que o tempo he pouco pêra fazer efia via-

gera 5 em que imos. E por quanto etí foti

homem que nunca engeitei oparecer , e con-

felho de ninguém , ante todas minhas cou-

fas sãopraticadas ^ e communicadas geral-

mente com todos
, fem que peffoa alguma de

mi feja ajfrontada , e por caufa do que\

aconteceo no porto de S. Julião fobre a mor-

te de Luiz de Mendoca , Gafpar de Quexa-
da , e defierro de João de Cartagena , e

Tero Sanches de Reina Clérigo , vós-outros

coyn temor leixais de me dizer , e aconfe-

Ihar tudo aquillo que vos parece que hefer-

viço de Sua Mageftade , e bem fegurança
da dita Armada , e não mo tendes dito , e

ãconfelhado : errais ao ferviço do Em.pe-

rador Rey Noffo Senhor , e is contra o ju*

ramento , e pleito , e menage que me ten-

desfeito. Rolo qual vos mando da parte do

dito Senhor , e da minha rogo , e encom-

mendo
,
que tudo aquillo quefentís que con-

'vem à noffajornada ^ ajji de ir adiante ^ cO"

Tom, HL P, L Ss m&
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wo de nos tornar y me deis vojjbs pareceres

per efcrito cada hum perfi : declarando as
eoufas , e razoes por que devemos de ir

adiante , ou nos tornar , não tendo refpeito

a CGufa alguma por que leixeis de dizer a
^verdade. Com as quaes razoes , e parece-

res direi o meti , e determinação pêra to-

mar conclusão no que hauem os de fazer.
Feito no canal de todolos Santos defronte

do rio do ilheo em quartafeira vinte e hum
de Novembro em cincoenta e três grãos de

mil e quinhentos e vinte annos. Per man-
dado do Capitão geral Fernão de Maga-
lhães. Leon de Ffpelece. Foi notificado per
Martim Mendes Efcrivão da dita não em
quinta feira vinte e dous dias de Novem-
bro de mil e quinhentos e vinte annos. Ao
qual dito mandado eu Andres de San Mar-
tin dei , e reípondi meu parecer, que era

do theor íeguinte : Mui magnifico Senhor
,

vifio o mandado de voffa mercê
^
que quin-

ta feita vinte e dous de Novembro de mil e

quinhentos e vinte me foi notificado per

Mártir,! Mendes Efcrivão dejia não de Sua
Magefiade chamada Vitoria

,
per o qual em

effeito yiianda que dê meu parecer acerca

do que finto que convém a efia prefente jor-

nada 5 afi^i de ir adiante , como tornar , com
as razoes que pêra hum , e pêra o outro

nas moverem j como mais largo noditoynan".

da-
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dado fe contém , digo : Que amãa que eu

duvide que per ejle canal de todolos Santos
,

onde a o-ora efiamos , nem pelos outros que

dos dous eftreitos que a dentro ejlam
,
que

vai na volta de Lefte , e Jjefnordefle haja

caminho pêra poder navegar a Maluco , if-

to não faz , Jiem desfaz ao cafo ,
pêra que

7M0 fe haja de faber tudo o ciiie fe pu-

der alcançar ,
fervindo-nos os tempos , em

quanto efiamos no coração do verão, Epa-

rece que vojfa mercê deve ir adiante por

elle aç-ora , em quanto temos a frol do ve-

rão na mão ; e com o que achar , ou def
cuhrir té meado o mez de Janeiro primei-

ro que virá de mil e quinhejttos e vinte

annos , voffa mercê faça fmdamento de

tornar na volta de Hefpanha
,
porque dahi

adiante os dias minguam jd de golpe , e

por razão dos temporaes hão de fer mais

pezados que os de agora. E quando agora

que temos os dias de dezefete horas , e viais

o que ha da alvorada , e depois do Sol pof-

to 5 tivemos os terãpos tão tempefioj^os , e

tf&o mudáveis , muito mais fe efpera que

fejam quando os dias forem defcendo de

quÍ7íze pêra doze horas , e muito mais no

Inverno , como jd no paflzdo temos vifto»

E que vojfa mercê feja defahocada dos ef
treitos a fora pêra de todo o mez de Ja^
neiro '^ e fe puder nefle tempo , tomada a

Ss ii ^K^^ 9
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agua , e lenha que bafta , ir de ponto em
branco na volta da Bahia de Calez , ou

forto deS.hucar de Barrameda dondepar-
timos, E fazer fimdamento de ir mais na
altura do polo Aujlral do que agora ejia-

mos , ou tew.os , como vofja mercê o deo em
infirucção aos Capitães no rio da Cruz

,

iião me parece que o poderá fazer por a
terribilidade , e tempeftuofidade dos tem-

pos
,
porque quando nefia que agora temos

fe caminha com tanto trabalho , e rifco ,

que ferd fendo em fcfenta , e fete?ita e

cinco gráos , e mais adiante , como voffa

mercê dijfe ,
que havia de ir demandar Ma-

luco na volta de Lefte , Lefnordefe , dobran-

do o Cabo de Boa Efperança , ou longe del-

Je
y
por efta vez não me parece ; affi por-C

que quando Id formos feria jd inverno , co-

mo vojfa mercê melhor fabe , como porque
a gente eftd fraca , e desfalecida de fuás
forças \ e ainda que ao prefente tem man-
timentos que bafterã pêra fefuftentar , nao

são tantos ^ etaes
^
que fejam pêra cobrar

71ovas forças , nem pêra comportar traba-

lho demaziado
, fem que muito ofintam em

o fer de fuás peffoas ; e também vejo dos

que cahew. enfermos que tarde convalefcem.

E aÍ7tda que voffa m.ercê tenha boas nãos
,

e bem apparelhadas {louvado Deos) toda^

via ainda falecem amarras ^ em efpecial-

men-
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mente a ejla não Vitoria : e além dijjo a
gente he fraca , e desfalecida , e os man-
timentos não baftantes pêra ir pela febre-

dita via a Maluco , e de alli tornarem a

Hefpanha, Também me parece que vojfa

mercê não deve camirihar por ejias cofias

de noite , ajft por a feguridade das nãos ,

como porque a gente tenha lugar de repou-

far algum pouco : cd tendo de luz clara

de%enove horas
,
que mand.efurgir por qua-

tro 5 ou cinco horas queficam de noite. Por-

que parece coufa concorde d razão furgir

por quatro , ou cinco horas que ficam da
noite

5
por dar {corão digo ) repoufo d gen-

te , e não tempefiear com as nãos , e appa-

relhos, E o mais principal por nos guardar
de algum revés

,
que a contraria fortuna

poderá trazer , de que nos Deos livre. Por-

que quando em as coufas vifias , e olhadas

fôem aquaecer , não he muito temellos em,

o que ainda não he bem vifio , nem fahido
,

nerã bem olhado
, fenão quefaça furgir an-

te de huviia hora de Sol
^

que duas léguas

de caminho adiante , e fobre noite. Eu te-

nho dito o que finto , e o que alcanço por
cumprir com Deos , e com vofia mercê , e

com o que me parece ferviço de Sua Ma-
gefiade , e bem da Armada : vofiã mercê

faça o que lhe parecer , e Deos lhe enca-

minhar : ao qual praza de lhe profperar

vi"
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ijida 5 e ejlado ^ como elle defeja, Fernão
de Magalhães recebido eíle , e os outros

pareceres , como fua tenção nao era tornar

atrás por coufa alguma , e fomente quiz fa-

zer eíle cumprimento
, por fentir que a gQw-

te não andava contente delle , mas afíom-

brada do caftigo que dera
,
pêra dar razão

de fi , fez huma comprida relpofta , em que
deo largas razoes , tudo ordenado a irem

avajite. E que jurava pelo habito de Sant-

iago que tinha no peito
,
que aíli lho pare-

cia
, polo que compria a bem daquelia Ar-

mada : por tanto todos o feguiíFem , cá el-

le efperava na piedade de Deos que os trou-

xera té aquelle lugar , e lhe tinha defcuber-

to aquelle canal tão defejado
,
que os leva-

ria ao termo de fua efperança. Notificado

pelas náos eíle leu parecer . e mandado , ao

outro dia com grande feíla de tiros mandou
levar ancora; e dado á vela , fez íèu cami-

nho té que fahio daquelle canal ao outto

mar de Ponente. E pofio que tliça alguns

tornos 5 ora a hum rumo , ora a outro
,
qua-

fi a fahida eílá na altura da entrada , e cm
muitas partes vaia com a maré oito , e no-

ve braças , e vai a agua tão teza que cor-

re huma náo grande perigo , íè não eftá mui
bem amarrada

,
porque porta muito polas

amarras»

CA-
'
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C A P I T U L O X,

Do que Fernão de Magalhães pajfou em

fua 7íavegação do mar do Ponente té che-

gar d Ilha Subo , onde mataram a elle y

e a principal gente de fua Armada : e do

que mais fucced.eo aos que ficaram,

^~|~^ Anto que Fernão de Magalhães fe vio

i no mar do Ponente
,

porque andava

tão furiofo como o Oriental donde vinha

por caufa da frialdade do clima , mandou
navegar contra a linha Equinocial pêra íc

metter no quente ; e como achou os mares

mais brandos
,
poz a proa em Aioefnoroef-

te per eípaço de quatro mezes. E fendo

obra de mil e quinhentas léguas da boca

do eílreito , fegundo fua eílimação , e em
altura de dezoito gráos da banda do Sul

,

acharam huma pequena Ilha
,
que foi a pri-

meira terra que viram depois da fahida do

eftreito , a que puzeram nome Ilha Primei-

ra. E dahi a duzentas léguas ao Noroeíle

defta em altura de treze gráos , acharam

outra que feria de huma légua , em a qual

fizeram pefcaria , e poios muitos Tubarões

que nella havia , lhe chamaram dos Tuba-

rões. E porque elle Fernão de Magalhães

fabia que as Ilhas de Maluco eftavam de-

baixo da linha Equinocial , defta Ilha dos

Tu-
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Tubarões foi navegando té fe metter nella,

Curíando tanto per eíle rumo que levava
,

que de lhe parecer que tinha eiborrido as

Ilhas de Maluco
, (cá íegundo fua Carta

,

paíTava de cento e oitenta gráos de longu-

ra
5 ) paíTou-fe da banda do Norte em al-

tura de quinze gráos emeio a ver fe acha-

va algumas Ilhas , ou terra das que nós na-

vegamos
5

pêra tomar lingua , e faber em
que paragem era

, já como homem que ti-

nha perdido a eftimaçao do lugar em que
podia fer. Na qual paragem achou hum nú-

mero de Ilhas pequenas , e dahi por ferem

deferias foram fubindo té altura de vinte e

hum gráos , deíèjando achar alguma terra

firme , e fazendo interrogações fobre iíTo

ao Aílroiogo Andres de San Martin
,
por-

que como lhe já falecia a conta , e razão

do marear , leixando a Aílronomia , con-

vertia-fe á Aftrologia. Finalmente
,
porque

elle andou per aqui tornando a diminuir da

altura de Ilha em Ilha , como dizem as re-

des 5 em huma parte lhe matavam homens

,

em outra lhe furtavam o batel ^ e fe aqui

recebiam mantimentos , alli aíFrontas , e pe-

rigos 5 veio ter a huma Ilha chamada Su-

bo , onde acabou feus trabalhos. A qual

Ilha eftá em altura de dez gráos da parte

do Norte , e terra em roda dez , ou doze

léguas, onde acharam ouro, e tanto gaza^

lha-
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Ihado no Rey Gentio delia
,
que veio Fer-

não de Magalhães ao querer fazer Cliriftão
,

o que elle acceitou , baptizando-íe com ília

mulher , e filhos , e mais de oitocentas pef-

íbas 5 e ifio mais por artificio do que ha-

via miíler delle
,
que por devoção , ou elei-

ção de melhor eílado ; e o calo foi eíle.

Como onde ha vizinhança logo ha compe-
tência 5 eíle Rey , a que elle no baptifmo

poz nome D. Fernando , acertou de ter por

vizinho outro Rey com quem andava cm
guerra , contra o qual elle lhe pedio ajuda

,

pois era já feito Chriftão , e chamado Fer-

nando do feu nome. Fernão de Magalhães
polo comprazer metteo-fe nefte negocio de

guerra : e però que houve duas vitorias do
Rey imigo de D. Fernando

, quando veio

a terceira com duas ciladas que lhe arma-

ram os imigos 5 foi neceílario os Caílelha-

nos recolherem-fe aos bateis. E primeiro

que fe íalvaílem , foram mortos Fernão de

Magalhães , e o Aftrologo Andres de San
Martin , e hum Chriílovao Rabello Portu-

guez com outros féis , ou fcte homens a

vinte e fete dias do mez de Abril de qui-

nhentos e vinte hum. O qual tempo , e lu-

gar de fuás mortes não alcançou o Aftro-

logo Andres de San Martin
, pofto que pe-

lo afcendente de fua partida , e per algumas

interrogações que lhe Fernão de Magalhães
lize-
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fizera , elle lhe tinha dito que naquelle ca-

minho lhe via hum grande perigo de mor-

te. Parece que levava errados os números

das Taboas do Almenach
,

per que íe re-

gia 5 como ellc dizia , e adiante veremos

,

em algumas operações que fez de oppofi-

çóes de Planetas com a Lua para faber a

diítancia do meridiano de Sevilha ao lu-

gar onde as tomava. Sobre eíle grande deí-

aftre fuccedeo outro
,

que os metteo em
maior confusão , e foi ,

que os Pvcys imi-

gos vieram fazer paz entre i\ , com tal que

o Rey Fernando trabalhaíTe por os matar

a todos. E porque nao pode mais , acolheo

vinte dos principaes , em que encravam os

Capitães Duarte Barbofa , João Serrão ; e

com fimulação de lhes dar lium banquete

,

foi do vafo da morte , do qual feito efca-

pou fomente vivo Jo30 Serrão. Eíle foi tra-

zido á praia com as mãos atadas á viua

das náos , o qual deo nova do cafo , e que

o traziam alli pêra o refgatarem por dous

berços de metal , e alguma pólvora. E pe-

ró que os Caílelhanos íe puzeíTem em hum
batel chegados hum pouco á praia , onde

os índios eílavam com elle, a quem havia

de fazer a entrega , começaram a pedir mais
,

entretendo os Caílelhanos de maneira
,
que

temendo elles alguma traição fem terem de

ver mais com João Serrão ^ nem com as

pa-



Década IIL Liv. V. Cap. X. 65'r

palavras que elle dizia pêra os mover a pie-

dade , le recolheram á náo. E quando vio

que o leixavam naquelle eílado
,
porque Joáo

Lopes Carvalho o Portuguez íicou al!i por

principal cabeça , difle conrra elle : Ah com-

padre , mal vos demande Deos minha mor-

te
,
pois me 7íão quereis livrar delia, E en-

tão pedio que por amor de Deos que não

esbombardeaííem o lugar
,

por o não ma-
tarem logo , íe com os tiros fizeflem algum
damno , cá fe tornariam a elle. Os Cafte-

Ihanos partidos dalli o primeiro de Maio
de quinhentos e vinte e hum

,
que foi o

dia em que lhe aqueceo cfta má fortuna,

foram ter a huma Ilha dez léguas deíía; e

feito alardo da gente que tinham
,

por te-

rem perdidos cincoenta homens na Ilha

,

e outros per o caminho , acháram-fe per to-

dos cento e oitenta peffoas. E havido con-

felho
,
porque não podiam navegar três náos,

queimaram huma, e per as duas reparríram

a gente ; e de huma chamada a Vitoria fi-

zeram Capitão hum João Sebaílião
,

que
era meílre da mefma náo , e da outra o
Piloto João Lopes Carvalho, o qual depois

foi tirado do cargo , e prezo por algumas
coufas que não aprouveram aos Caílelhanos

por fer homem viciofo. E efta prizao foi

em a Ilha Burneo , tendo já paíTado por

Mindanáo , e por outras Illias , onde os

qui-
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quizeram matar ; e em lugar delle fizeram

Capitão a humjoao Baptiíta
,
que era Me f-

tre da mefma náo. Finalmente de Ilha em
Ilha foram ter ás de Maluco , onde ElRey
de Tidore poios ciúmes que tinha de nós

querermos fazer fortaleza ante em Ternate

que em faa terra , os agazalhou mui bem
,

e acceitou ficarem alli alguns pêra feitori-

zar cravo
,

que eram aquelles que ficaram

com João de Campos , como atrás eicreve-

mos. E porque nas Ilhas nao havia tanto

cravo que abada íTe pêra carregar as duas

náos por fer fora da novidade , e fomente

havia algum velho ,
quizera-os ElRey de-

ter té vir a novidade , e lho dar era abaf-

tança ; o que elles náo quizeram efperar
,,

temendo que foiTjm lá ter noíTa? náo? , co-

mo cada anno coílumavam. ElRey quando

vio a fua preíTa , em hum mez ,
que foi o

mais tem^po que os alli pode deter , náo

fomente mandou bufcar quanto pode haver

na fja terra , mas ainda teve muita diligen-

cia como pelas outras Ilhas , e principal-

mente em Ternate , lhe fizeram boa fom-

m.a , muita parte do qual lá tinham feito

Portuguezes per feus Feitores. E hum Por-

tuguez per nome João de Louroufa que

eílava em Ternate , como homem desleal

á pátria , foi ainda em ajuda de fazer efta

carga , e metteo por condição que elle

.

''

fe
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fe queria vir em as inefma náos , e que

Jhe haviam de trazer neilas trinta bailares de

cravo. O qual partido os Caílelhanos accei-

táram
,
porque pelos avifps que lhe clle dava

das couías da índia , e promeíías de os le-

var á Ilha de Banda a carregar de maças
,

e aílí a Timor de fandalo , houveram elles

que eíle homem lhe era enviado per Deos
,

com que poio contentar ao prefente aíien-

táram de o fazer Capitão da náo de que ti-

raram o Carvalho 5 e aíH o fizeram. Porém
depois tiveram outro confelho

,
que melhor

lhes vir.ha pêra lua viagem tornar a capita-

nia ao Carvalho por fer Piloto, que vir por

Capitão João de Louro fa. Vindos a Banda,
tomaram alli alguma maça em dez dias , cá

não íe quizcram. m.ais deter , aíTombrados do
que lhe João de Lourofa fòzia crer, dizen-

do que tinha por nova que na índia fe fa-

zia jium.a Armada de certos galeões , de que

era Capitão hum Pêro de Faria , o qual man-
dava o Governador da índia a fazer huma
fortaleza em Maluco; e que fe os achaíTe,

creíTem verdadeiramente que era homem que

os havia de metter no fundo. E não fe con-

tentou de dizer aos Caílelhanos ifto , não
fendo aíTi , mas ainda fez algumas cartas a

feus amigos da índia, em que lhe notifica-

va como hia naquellas náos de Cafi:ella , e

as efcufas que dava eram com dizer algu-

mas
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mas coufas contra efteReyno, as qiiacs car-

tas António de Brito quando per alli veio

,

houve á máo ; e polo que difle , e fez , lhe

foi depois cortada a cabeça per eile meímo
António de Brito emTernace, com pregão

de tredor , como veremos. Partidas eftas

duae náos de Banda
,
paííáram per a Ilha de

Timor pêra lahirem pelo canal de Solor , e

atraveíTarem aqiielle golfão , e per fora da

Ilha de S. Lourenço virem demandar o ca-

bo de Boa Efperança. E porque a náo , de

que era Capirao , e Piloto o Carvalho , fendo

da Ilha Banda obra de cento e oitenta lé-

guas , lhe abrio liuma agua de maneira
,
que

íò hiam ao fundo , houveram confelho que

a outra náo fe parti íle pêra Caftella , e elles

tornaííem. arribar a Ternate , como fizeram
,

e a deCaílella fez leu caminho , e veio cá ter

,

Gue caufou o que adiante diremos , e a ou-

tra tornou a Ternate. A qual foi logo mui

bem concertada ; e ante que partiíle , não

poio caminho-da outra, fenao com funda-

mento de tomar a terra do porto de Pana-

má 5
que he nas cofias da terra firme das An-

tilhas , faleceo o Piloto João Carvalho , e

ém lugar delle fizeram o meílre chamado

Baptiíla Gcnoes , e Capitão Gonçalo Gomes
deEfpinofa, que fora Meirinho de toda Ar-

mada. O qual feguindo fua viagem , e fen-

do já oitocentas léguas de Maluco em qua-

ren-
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renta e dons gráos de altura , tornou outra
vez arribar , e veio ter nas coílas da Ilha

chamada Batochina em o porto de huma Vil-
la per nome Gramboconora , do qual lugar
António de Brito foi logo aviíado como alli

eílava , e tao desbaratada de agua que fa-

zia , e fortuna que paíTára
,
que fe lhe logo

não acudira , ella , e a gente fe perdera. E
a primeira coufa que fez a requerimento de
hum Barthoiomeu Sanches Efcrivao da mef-
ma náo , o qual o Capitão Gonçalo Gomes
mandava pedir mifcricordia polo eftado em
que ficava , foi mandar huma caravella com
muitos mantimentos , e ancoras pêra a náo.
E trás ella mandou logo Cachil Daroez Go-
vernador de Ternate com algumas coracd-
ras, que são grandes navios de remo ; etris
elíe foi D. Garcia Henriques em navios pêra
trazerem a náo áquelle porto , e fe naó per-
der de .todo , como o mefmo Gonçalo de
Efpinoíli lhe mandava requerer. E porque
Cachil Daroez per razão dos feus navios fe-

rem de remo chegou primeiro á náo que
a caravella de D. Garcia , como homem que
fe queria moílrar leal a noíTas coufas , e ef-

tarmuiefc3ndalizadod'ElRe7 Almançor re-

ceber em feu Reyno os Caílelhanos
; entran-

do em a náo
, quizera com fua gente de guer-

ra que levava fazer logo ilmgue. E verda-
deiramente fe não fora o Feitor Duarte de

Re-
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Rezende , ao qual António de Brito com
certos Portugiiezes mandou ir com elle , fem

dúvida Cachil Daroez houvera de lavrar do

ferro. Finalmente entrada a náo
,
quando

Duarte de Pvezende vio a gente , houve gran-

de piedade
,
porque os mais delles anda-

vam derreados ,
que fe não podiam mover

fenão com ajuda, quafi paralyticos , eeram

já mortos trinta e fete homens , e andava a

náo táo ifcada da enfermidade , além dos

trabalhos da fome , e outras neceíTidades

,

que receavam os noíTos , depois que veio

D. Garcia , entrar dentro como em couía de

pefte. Trazida a náo , e a gente ao porto

deTernate, como vinha desbaratada, com

hum tempo que logo fobreveio fe desfez

toda em o recife de pedras que o porto tem.

A gente António de Brito a mandou curar
,

e prover com tanto cuidado , como fe fo-

ram naturaes defte Reyno , e náo levados

áquellas partes pêra lhe darem defgoílo ; e

quando fe D. Garcia Henriques veio pêra

a índia , todoios que com elle fe quizeram

vir elle os trouxe^, e aífi Gonçalo Gomes

de Efpinofa o Capitão ,
que depois o anno

de quinhentos e vinte féis veio ter a efte Rey-

no/Doqual eu houve alguns papeis que lhe

achei , entre os quaes foi hum livro feito

per elle de toda aquella fua viagem ; e aííi

houve outros papeis y e livros ;
que Duarte

de
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de Rezende Feitor de Maluco recolheo do
Aítrologo Andres de San Martin. Porque

como era Latino , e homem eíludiofo das

couías do mar , e Geografia , entendeo logo

nellas ; e vindo a eíle Reyno , houvemos
delie alguns

,
principalmente hum livro que

elle Andres de San Martin efcreveo de lua

mão , em o qual eftá o decuríb do caminho
que fez , e de todas fuás alturas , obferva-

coes , e conjunções que tomou. E porque

acerca defta matéria algumas peíToas tem ef*

crito coufas , de que não tiveram boa infor-

mação , e outros maliciofamente dizem mui-

tas falíidades , o que aqui diíTermos fera do
mefmio feu livro

,
por fer parte fem fufpeita

polo que toca á noíTa. No rio de Janeiro

a dezefete dias do mez de Dezembro de qui-

nhentos e dezenove tomou çUq huma conjun-

ção de Júpiter com a Lua ; e no primeiro de
Fevereiro de quinhentos e vinte tomou ou-

tra oppofição da Lua , e Vénus ; e a vinte e

três do dito mez , e era , outra do Sol , e da
Lua ; e em dezefete de Abril do mefm.o aa-

no hum eclipfe do Sol , e a vinte e três de
Dezembro

, já paíTado o eftreito , huma op-
poíição do Sol ; e da Lua , e todas eílas

obfervaçoes calculava fobre o meridiano de
Sevilha. E de lhe não refponderem a,feu pro-

poíito fobre o negocio a que hiam , aqueixa-

le de humas Taboas de Joannes de Monte
Tom. III. P. L Tt Re-
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Régio 5 dizendo , que não pode fer fenaa

que os números eftavara errados ^ e que lhe

parecia que devia fer por culpa dos impref-

fores. E em Iiama deftas obfervaçoes
,
(não

dizemos em que parte foi
,
porque tudo guar-

damos pêra íeu tempo
,
) depois de ter cal-

culado íuas equações , diz eílas formaes pa-

lavras : De maiíeira
,
que haveria differefi-

ca dejie meridiano ao meridiano de Sevilha ,

não eftando erradas as Tahoas do dito AU
manach

,
quarenta e dous minutos de hora y

porém porque me confia fer muito mais a
differença , infiro haver erro nas Taboas ,

que certo não fiei a que o attrihua, Forque
attrihuillo a vicio da imprefsão , não he de

crer huma coufa tão cowjnum , e tão divul-

gada como os Ahnanaches de Joannes de

Monte Régio da irãprefisao de João Liertefi

tim ahofídar de tantos vicios nella , por ra-

zão do credito de fua imprefisão. Pois at-

trihuillo a que Joannes de Monte Régio er-

rajfie a equação dos movimentos , também
meparece grave coufa dizer hum homem de

tanta veneração , e authoridade em Afiro-

nomia , ter errado fua obra* Também me
maravilho , e muito mais ver minhas expe-

riências não convirem com o efcrito : infi-

ro 5 e cerro-me em dizer que Quod audivi-

mus , loquimur
;
quod vidimus , teftamur

;

€ que toque a quem tocar ; em o Almanach
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eftam errados os monjimentos dos ceos : Sic^

uti experientiâ experti fuimus. Foram tam-

bém tomadas algumas cartas de mar ; e pê-

ro que náo houveíTemos alguma , fabemos

que delias vinham fomente arrumadas pêra

lançarem as terras que deícubriíTem. E por-

que viam per eftas operações do Aílrologo
,

e aíli per fuás íingraduras , e eílimativa ao

modo da fua arte , fer mais em noífo favor

que no feu , íituavam as terras da derrota

a feu propoíito , e nao fegundo o que achava

elle Andres de San Martin. E de eftas , e

outras coufas ferem feitas com malicia , tef-

temunhou á hora de fua morte hum delles

per nome Buftamente , o qual indo em hum
navio noíTo de Malaca pêra a índia , foi ter

ás Ilhas de Maldiva , onde faleceo por ir

muito enfermo. E no feu teílamento diíTe

,

que por defcargo de fua confciencia declara-

va
,
que tal coufa , e tal, em alguns cftro-,

mentos que os Caftelhanos tiraram em Ma-
luco fobre aquelle feu negocio , elle teílemu-

nhára o contrario da verdade
,
porque o fa-

zia em feu favor ; e onde fe as coufas que-

rem provar per eíle modo , ellas ficam ba-

tizadas em nome. Fica aqui dizer huma cou-

fa por honra de Duarte de Rezende , a que

quero acudir por razão de fangue ,, e tam-

bém das boas letras que tinha. Elle me di-

rigio hum Tratado fobre eíla navegação de

Tt ii Caf-
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Caftella , como quem teve na m.ao huns apon-
tamentos que o Aílrologo Faleiro tinha fei-

tos ante de fua doudice , nos quaes dava mo-
do como fc poderia verificar a diílancia dos
meridianos , a que vulgarmente os miarean-

tes chamam altura de Leíle Oeíle. Sobre os

quaes Fernão de Aiagalhães , em cujo poder
elles ficaram , ante que paíTaíTem o eftreito

no porto de S. Julião , quiz ter prática ^ e

foi aíTentado per todolos Pilotos , que em
nenhum modo fe podia navegar peralli. Do
qual regimento

,
que era de trinta capitulos

,

Andres de San Martin , como hom.em dou-
to na Aftronomia , concede o quarto capi-

tulo
,
que era pelas conjunções , e oppoíiçoes

da Lua com os outros Planetas
, por fer cau-

fa certa , e fácil. E porque Duarte de Re-
zende traz as formaes palavras que Andres
de San Martin diz fobre eíla matéria , e tam-

bém fobre hum eclipfe do Sol , que al!i to-

mou , de que atrás falíamos , e falia per ter-

mos Aftronomicos , ou foi do Tratado que
me elle dirigio

,
que eu empreílei , ou que

também elle em fua vida daria o traslado a

outrem , donde quer que foííe
;
quizeram-fe

aproveitar delle em huma efcritura defta na-

vegação do Magalhães. E o author da obra

quando vem a fallar no cafo
,
(bem fci que

o não fez de malicia , mas de algum defcui-

do , ou de não ter noticia dos termos , ) conc-

ilia-
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funde-os , dizendo
,
que o meridiano daquel-

ie porto diftava do de Sevilha donde parti-

ram , feíTenta e himi gráos de Norte , e Sul.

E elle Andres de San Martin diz
,

que o
meridiano daquelle porto diílava do meri-

diano de Sevilha feíTenta gráos da linha Equi-

nocciai
;

porque gráos da Equinoccial sáo

gráos de longura ; e gráos de Norte Sul são

de largura. E quem eílava além da linha em
quarenta e nove gráos , e dezoito minutos

,

em que eílá o rio de S. Julião , fegundo o
meímo Andres de San Martin tomou , e era

Sevilha que eftá da parte do Norte em trin-

ta e fete e meio , ajuntando huns aos ou-

tros 5 faria oitenta e féis gráos
,
quarenta e

oito minutos de Norte , e Sul ; mas iílo nao
fe conta aííi , nem menos Andres de San
Martin faz eíla conta. Quizemos apontar ef-

te erro
, porque pode a tal efcritura delle ir

á máo de peíToas doutas neíla faculdade , nao
queria que deíTem a culpa a Duarte de Re-
2ende 5 fenao aquém malufou dos feus ter-

•mos ; ou demos por defculpa ao author da
obra, a que tomava Andres de San Martin
nas fuás equações

,
que eftavam os números

errados por culpa do impreífor
,
que he mui

bom valhacouto aos que compomos alguma
coufa. E aílás de prudência he quem fe del-

ia fabe aproveitar, pofto que mais modeília

feria confeíTar que ibmos homens^ de que
hô
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he próprio errar. O que refuirou da vinda

da náo que veio ter a Caílella , foi haver

entre ElRey D. João NoíTo Senhor , e o Em-
perador D. Carlos Quinto , e Rey de Caf-

tella algumas dúvidas , tratando- fe o cafo fo-

bre eftes dous pontos
,
poíTe , e propriedade

,

por razão das demarcações
,
que entre eftes

dous Reynos havia
;

pêra o qual negocio

fe ajuntaram de ambalas partes três géneros

de peíToas
,
Juriftas , Geógrafos , e Marean-

tes. E porque entre elles houve mais duvi-

das das que havia no cafo , eftes dous Prin-

cipes fe concertaram depois per íi da ma-
neira em que ora o cafo eftá ; e parece-nos

que o ha de vir a determinar por parte da
propriedade o mefmo Andres de San Mar-
tin com feus eclipfes , como demoftraremos

em a noíTa Geografia : e verificallos-hemos

per fuás próprias experiências que fez , c per

livros que não tenham erros na imprefsao

,

porque não haja valhacouto contra a verda-

de. E quanto a poíTe
,
quem ler o que atras

efcrevemos da continuação que os noífos ti-

nham naqucllas Ilhas , do anno de onze que

AíFonfo d'AIboquerque as mandou defcubrir

té o anno de vinte , ante que a Armada de

Caftella lá foíTe , que são dez annos de tem-

po 5 com todolos outros negócios de cartas

,

e requerimentos ,
que os Reys daquellas

Ilhas tiveram comnofco ,
parece que julgará

a pof-
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a poíTe por boa. E pois eflamos em a nar-

ração das partes mais Orientaes que defcu-

brimos , e conquiílámos
,

que são eftas de
Maluco

;
primeiro que partamos delias

, que-

remos dar conta do que Simão d'Andrade
fez na China ^ terra também a mais Orien-

tal da Aíia ; e do que paíTou Thomé Pires

noíTo Embaixador
,
que Fernão Peres d'An-

drade enviou ao Príncipe daquellas regiões
,

corno atrás eícrevemos. E de íi trataremos

do que Diogo Lopes de Sequeira fez em
Ormuz , e na índia , em a narração das quaes

coufas começaremos , e daremos fim a eíle

feguinte fexto Livro.

FxM DO Livro V. da Década IIL













irH .

CO o



r^.Tv^:-

f
>*

Éí^
.*'
^•r^^

IH

^W
;>^.

V^»

1Í"4

Í^*P

« . ?

•2$ fM'

ií;t-

.»í- • * ÍM

• i «- * '.

• í^\


